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Mesajul Directorului General al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
Documentul de faţă reprezintă o declaraţie de intenţie a Administraţiei Naţionale a
Penitenciarelor de aduce un plus de funcţionalitate şi modernizare sistemului penitenciar
românesc. Pornind de la o analiză retrospectivă şi evaluând totodată oportunităţile existente,
prezentul document este destinat să ne ajute de acum încolo în fixarea priorităţilor şi orientarea
resurselor către atingerea obiectivelor pe care ni le-am stabilit.
Pot afirma, fără nici o ezitare, că am încredere deplină în abilităţile şi competenţele
personalului din sistemul penitenciar şi în determinarea oamenilor de a face lucrurile să
funcţioneze corespunzător. În acelaşi timp, suntem conştienţi că efortul de redresare economică
a României implică, în continuare o limitare a resurselor de care putem dispune. Totuşi aceste
realităţi nu ne opresc căutarea neîntreruptă de acţiuni de îmbunătăţire sau de idei noi. Un
exemplu în acest sens îl reprezintă faptul că am reuşit ca în domeniul formării profesionale să
devenim lideri în dezvoltarea materialelor eficace şi a tehnicilor de E - Learning pentru personal.
De asemenea, un succes este şi faptul că am reuşit să elaborăm şi să edităm o serie de manuale
de gestionare a incidentelor critice, dar şi să le promovăm la nivel internaţional, patru dintre
autorii acestora având expertiză recunoscută la nivel european.
Am demarat totodată o strategie naţională de reintegrare socială a deţinuţilor şi am
elaborat ghidul educatorului, asistentului social şi al psihologului din penitenciar, muncă apreciată
ca fiind un model de bună practică de către Asociaţia Internaţională a Educatorilor de
Penitenciare, EPEA.
În sfera medicală, am iniţiat proiectul de telemedicină, demers care va facilita asigurarea
serviciilor medicale de specialitate pentru persoanele private de libertate aflate în custodia
noastră. Accesarea proiectelor europene, participarea la conferinţele internaţionale, aderarea la
asociaţii profesionale precum International Correctionnel Association Prisons,Middle Europen
Correctionnal Roundtable, ne-au ajutat să dezvoltăm numeroase relaţii de cooperare
internaţională interinstituţională şi să obţinem astfel dezvoltarea de proiecte noi, inovative, cum
sunt cele pe care îl avem în vedere cu statul norvegian: înfiinţarea institutului de formare şi a
penitenciarul ecologic.
Vorbim, desigur, de proiecte mari, extrem de ambiţioase, dar realiste dacă avem încredere
în puterea noastră de inovaţie, de implementare şi de găsire a unor metode şi tehnici noi de
abordare. Să privim de unde am plecat, la ceea ce am reuşit să realizăm, să învăţăm din greşelile
noastre, să preluăm din succesul celor care au reuşit, să ne folosim originalitatea şi credinţa în noi
înşine şi să reuşim să îmbunătăţim, să modernizăm acest sistem după standardele internaţionale.
În mod neechivoc, resursele materiale sunt cheia alinierii la aceste standarde
internaţionale în materie, dar, in opinia mea , sunt la fel de importante abordarea unei atitudini
pozitive faţă de proiecte de acest gen şi încrederea că putem reuşi în ceea ce facem..

Ioan BĂLA
Director general
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Informaţii generale relevante
Sistemul administraţiei penitenciare în România este reprezentat de Administraţia
Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate, instituţii publice de apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională ale statului. Sistemul penitenciar este serviciul public care contribuie la
apărarea ordinii publice şi a siguranţei naţionale prin asigurarea pazei, escortării, supravegherii,
aplicarea regimului de detenţie şi organizarea de activităţi de asistenţă socială şi educaţie
destinate reinserţiei sociale a persoanelor private de libertate.
Sistemul penitenciar este un serviciu public cu un rol social deosebit, determinat de
funcţiile sale punitiv-educative şi de reinserţie socială a persoanelor private de libertate. Acest rol
devine vizibil în context social, în special în momentul producerii unor evenimente negative. De
aceea se pune accentul pe importanţa modului de organizare şi coordonare a activităţilor de
executare a pedepselor privative de libertate, pe asigurarea pazei, escortării şi supravegherii
condamnaţilor.
Garantarea siguranţei locurilor de detenţie este una dintre responsabilităţile principale ale
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în vederea asigurării unui mediu de deţinere sigur,
care să respecte demnitatea persoanelor private de libertate.
Sistemul penitenciar cuprinde un număr de 46 unităţi şi un personal de 12.202, având o
pregătire în domenii diverse, cu un buget la nivelul anului 2010 de 776.875 mii lei.

Evoluţii în perioada 1990 – 2010. Tendinţe
EEvvoolluuţţiiaa nnuum
măărruulluuii ddee ppeerrssooaannee pprriivvaattiivvee ddee lliibbeerrttaattee şşii aa ssppaaţţiiilloorr ddee ddeeţţiinneerree
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În perioada 1990 – 2011, numărul unităţilor penitenciare a crescut de la 32 la 46, astfel:
în 1992 au fost înfiinţate două unităţi penitenciare: PMT Craiova , PMT Tichileşti
în 1996 au fost înfiinţate două unităţi penitenciare: Penitenciarul Ploieşti, Penitenciarul Spital
Dej,
în 1997 au fost înfiinţate două unităţi penitenciare: Penitenciarul Rahova, Penitenciarul Spital
Târgu Ocna
în 1999 au fost înfiinţate două unităţi penitenciare: Penitenciarul Spital Colibaşi, Penitenciarul
Spital Poarta Albă,
în 2000 au fost înfiinţate patru unităţi penitenciare: Centrul de reeducare Buziaş,
Penitenciarul Giurgiu, Penitenciarul Arad, Penitenciarul Pelendava,
în 2001 a fost înfiinţată o unitate penitenciară: Centrul de reeducare Târgu Ocna
în 2003 a fost înfiinţată o unitate penitenciară: Penitenciarul Spital Rahova
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TTaabbeell.. nnrr..11 –– EEvvoolluuţţiiaa nnuum
măărruulluuii ddee ppeenniitteenncciiaarree

Din punct de vedere al evoluţiei numărului de persoane private de libertate, perioada
1990 – 2011, poate fi împărţită în astfel:
 11999900 –– 11999988: numărul persoanelor private de libertate a avut un trend ascendent,
înregistrând la sfârşitul perioadei la o dublare a numărului persoanelor private de libertate.
CCaauuzzee: (1) nu au mai fost acordate decrete de graţiere colective, (2) contextul economico –
social, (3) Înăsprirea condiţiilor de acordare a liberării condiţionate prin modificările aduse
codului penal de legea 140/1996. În ceea ce priveşte numărul penitenciarelor în perioada de
referinţă, acesta a crescut cu 18%. Aceasta a condus la o supraaglomerare a spaţiilor de
detenţie.
 11999999 –– 22000088: numărul persoanelor private de libertate înregistrează o scădere accentuată (de
aproximativ 50%), ajungând în 2008, la o valoare similară cu cea din 1990 (26.212 persoane
private de libertate). CCaauuzzee: (1) libera circulaţie a persoanelor ca efect al procesul de preaderare, urmat de aderarea României la Uniunea Europeană a determinat exportul
fenomenului infracţional în statele membre ale acesteia, (2) modificările şi completările aduse
Codului de procedură penală, în 2003, respectiv 2006 au condus la reducerea numărului
cauzelor penale cu inculpaţi în stare de arest, aflate pe rolul instanţelor de judecată, (3)
desfiinţarea închisorii contravenţionale, (4) utilizarea de către instanţele de judecată a
pedepselor alternative, în mod deosebit pentru minori. În perioada de referinţă, numărul
penitenciarelor a crescut cu 18%, pe fondul înjumătăţirii numărului persoanelor private de
libertate.
 22000088 –– pprreezzeenntt: numărul persoanelor private de libertate este din nou în creştere. Această
creştere nu este la fel de accentuată ca cea din prima perioadă menţionată. Astfel efectivul de
persoane private de libertate a crescut cu 9% la 31 martie 2011 faţă de 31 decembrie 2008. O
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explicaţie pentru această tendinţă o poate reprezenta creşterea numărului deţinuţilor
extrădaţi sau transferaţi în vederea continuării executării pedepsei în penitenciarele din
România (Grafic nr.2). În această perioadă, numărul penitenciarelor a rămas constant.
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GGrraaffiicc nnrr.. 22
EEvvoolluuţţiiaa ccaappaacciittaaţţiii lleeggaallee ddee ccaazzaarree llaa 66m
m33 // nnuum
măărr ppeerrssooaannee pprriivvaattee ddee lliibbeerrttaattee 11998899 -- 22001111

Din analiza comparativă a evoluţiei numărului persoanelor private de libertate şi a
capacităţii legale de cazare (considerată la un standard de 6 m3 pentru fiecare persoană privată
de libertate) rezultă că în perioada 1991 – 2005, numărul persoanelor private de libertate a
depăşit capacitatea de cazare a sistemului penitenciar, fapt ce a condus la o supraaglomerare a
penitenciarelor. Situaţia cea mai gravă a fost înregistrată în 1998 când indicele de ocupare a fost
de 156%. Începând cu 2005, pe fondul scăderii accentuate a numărului persoanelor private de
libertate, indicele de ocupare a scăzut sub 100.

1

ANUL

Număr persoane
private de libertate

15.12.1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997

33.432
26.010
39.609
44.011
44.521
43.990
45.309
42.445
45.121

Număr locuri de cazare
(raportat la standardul
de 6 m3/deţinut)
28.820
29.216
30.986
31.538
30.858
30.748
31.194
30.840
31.522

Indice de ocupare1
%
116,00
89,03
127,83
139,55
144,28
143,07
145,25
137,63
143,14

Indicele de ocupare = numărul persoanelor private de libertate/numărul de locuri de cazare*100
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ANUL

Număr persoane
private de libertate

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
05.04.2011

52.149
49.790
48.267
49.840
48.075
42.815
39.031
36.700
34.038
29.390
26.212
26.698
28.244
28.963

Număr locuri de cazare
(raportat la standardul
de 6 m3/deţinut)
33.353
32.945
33.611
34.612
38.227
37.363
38.606
37.375
37.925
36.6322
34.2993
33.960
34.192
33.535

Indice de ocupare1
%
156,35
151,13
143,60
144,00
125,76
114,59
101,10
98,19
89,75
80,23
76,42
78,62
82,60
86,37

TTaabbeell.. nnrr..22 –– SSiittuuaaţţiiee pprriivviinndd ddiinnaam
miiccaa eeffeeccttiivveelloorr ddee ddeeţţiinnuuţţii şşii aa ccaappaacciittăăţţiii ddee ccaazzaarree

Din situaţia prezentată în Tabelul nr.2 rezultă că în prezent sistemul penitenciar are o
capacitate de cazare disponibilă de 4.572 de locuri, calculată la un standard de 6 m3 pentru
fiecare persoană privată de libertate.
Cu toate acestea, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii şi Tratamentelor sau
Pedepselor Inumane sau Degradante recomandă calculul suprafeţei aferente unei persoane
private de libertate pentru cazarea în comun 4m2 şi 9m2 pentru cazarea individuală.
Legea 275/2006 cu modificările şi completările ulterioare şi OMJ 433/2010 privind
normele minime de cazare în penitenciarele din România, prevăd pentru persoanele private de
libertate arestate preventiv, cele din regimurile de maximă siguranţă şi închis, minorii şi tinerii
indiferent de regimul de executare, o suprafaţă de 4m2 , iar pentru cele din regimurile deschis şi
semideschis un volum de 6m3 aer. Aplicând aceşti indicatori la infrastructura existentă rezultă o
capacitate de cazare de 22.752 locuri, deci un deficit de 6.248 locuri.
Menţinerea şi dezvoltarea infrastructurii sistemului penitenciar în această perioadă s-a
realizat în principal prin preluarea unor imobile de la alte instituţii (ex. Ministerul Apărării
Naţionale), prin construirea de unităţi penitenciare noi şi modernizarea celor existente.
Administraţia Naţională a Penitenciarelor este o instituţie finanţată din venituri proprii şi, în
completare, din subvenţii de la bugetul de stat. Astfel, finanţarea politicii investiţionale a fost
asigurată din fonduri publice. Deşi politica investiţională pentru sistemul penitenciar a
reprezentat o preocupare constantă în ultimii ani, fapt dovedit de includerea acesteia atât în
Planul de măsuri pentru eficientizarea sistemului penitenciar 2008 - 2009, cât şi în Strategia
sistemului administraţiei penitenciare pe perioada 2010-2013, fondurile alocate în acest sens au
fost limitate, mai ales în contextul constrângerilor bugetare din ultimii ani. De aceea, alegerea
proiectelor propuse pentru finanţare s-a realizat pe baza unor criterii pentru ierarhizarea

2
3

la data de 01.01.2008
la data de 30.12.2008
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investiţiilor. Proiectele investiţionale prioritare propuse spre finanţare au fost incluse într-un
program ce cuprinde eşalonarea acestora pe ani.
EEvvoolluuţţiiaa rraatteeii ccrriim
miinnaalliittăăţţiii 22000022 –– 22001100
În perioada 2005 – 2009 rata criminalităţii, definită ca numărul persoanelor condamnate
definitiv raportată la 100.000 locuitori, a avut o tendinţă descrescătoare, ajungând o valoare cu
47,6% mai mică la sfârşitul intervalului. În 2010 indicatorul a avut o evoluţie ascendentă,
înregistrând o creştere cu 22,7%. Din analiză comparativă a evoluţiei numărului persoanelor
private de libertate/100.000 locuitori şi a numărului condamnaţilor definitiv/100.000 locuitori
rezultă că cei doi indicatori au o evoluţie similară. Astfel o creştere a ratei criminalităţii, va
conduce la o creştere a numărului persoanelor private de libertate.
Număr condamnati definitiv/100.000 de locuitori

400

375

Număr persoane private de libertate/100.000 locuitori

353

350

320
303

300

263
250

221

214

197
200

180

170

171
158

150

159

195

136

100

122

124

132

2009

2010

50
0
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

GGrraaffiicc nnrr.. 33 EEvvoolluuţţiiee ccoom
mppaarraattiivvăă
NNuum
măărr ccoonnddaam
mnnaaţţii ddeeffiinniittiivv//110000..000000 llooccuuiittoorrii vvss.. NNuum
măărr ppeerrssooaannee pprriivvaattee ddee lliibbeerrttaattee llaa 110000..000000
llooccuuiittoorrii 22000022 –– 22001100

Pagina

8

RReecciiddiivvaa
Recidiva 1990 - 2010
Recidivişti
Total persoane private de libertate
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GGrraaffiicc nnrr.. 44 EEvvoolluuţţiiee nnuum
măărr ppeerrssooaannee pprriivvaattee lliibbeerrttaattee//nnuum
măărr rreecciiddiivviişşttii 11999900 -- 22001100

Recidiva indică situaţia în care se afla o persoana ce săvârşeşte din nou o infracţiune după
ce anterior a fost condamnat definitiv sau a executat o pedeapsa închisorii (mai mare de 6 luni)
pentru o alta infracţiune4.
Dacă în anul 1990 ponderea persoanelor private de libertate recidiviste în numărul total al
persoanelor private de libertate era de aproximativ 14%, în anul 2010 acesta a ajuns la
aproximativ 44%. Cel mai mare nivel a fost înregistrat în anul 2007- 46,83%, pentru ca începând
cu anul 2003 acest indicator să cunoască o evoluţie aproape liniară. Cu toate acestea este de
remarcat valoarea mare a acestui procent - 44,93%.
Practic nivelul acestui indicator reflectă gradul de eficienţă al programelor destinate
persoanelor private de libertate pentru facilitarea reintegrării sociale a acestora, precum şi
competenţa personalului care are în atribuţiile directe lucrul cu persoanele private de libertate,
indiferent de apartenenţa sectorului de activitate: siguranţă şi regim penitenciar, reintegrare
socială, medical etc. Recidiva este un factor care afectează în mod semnificativ evoluţia
numărului persoanelor private, nivelul acesteia putând fi redus prin programelor educaţionale,
de asistenţă psihologică şi socială adecvate.
PPrrooffiillaarreeaa uunniittăăţţiilloorr ppeenniitteenncciiaarree
În conformitate cu prevederile Legii nr.275/2006 privind executarea pedepselor şi a
măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, se diferenţiază patru regimuri
4

CondiŃiile ce trebuie îndeplinite pentru a exista recidivă pentru persoanele fizice sunt reglementate art.37
din Codul penal al României, cu modificările şi completările ulterioare
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de executare a pedepselor privative de libertate: (1) regimul de maximă siguranţă, (2) regimul
închis; (3) regimul semideschis şi (4) regimul deschis.
Normele Comitetului pentru prevenirea torturii prevăd că un program de activităţi
satisfăcător (muncă, educaţie, sport etc.) are o importanţă crucială pentru deţinuţi. Persoanele
private de libertate trebuie să petreacă în fiecare zi, în afara celulei, timpul necesar pentru a
asigura un nivel suficient de contacte umane şi sociale, cu respectarea gradului de limitare a
libertăţii de mişcare, a condiţiilor de detenţie şi a modul de participare la diferite activităţi impuse
de regimul de executare respectiv.
De asemenea, Comitetul pentru Prevenirea Torturii acordă o atenţie specială unor
anumite categorii de deţinuţi cum ar fi femeile şi minorii având în vedere nevoile fizice,
profesionale, sociale şi psihologice speciale ale acestora.
În vederea respectării acestor cerinţe, începând cu anul 2008, Administraţia Naţională a
Penitenciarelor a derulat un program de profilare pe zone teritoriale a unităţilor de penitenciare.
Până în prezent s-a realizat profilarea unui număr de 44 de unităţi penitenciare astfel:

 18 unităţi penitenciare au un regim de maxima siguranţa si regim închis;

 12 unităţi penitenciare au un regim semideschis si deschis

 3 centre de reeducare pentru minori (Găeşti, Târgu Ocna şi Buziaş)

 6 spitale penitenciar (Bucureşti - Jilava, Colibaşi, Dej, Poarta Albă, Târgu Ocna şi Bucureşti –

Rahova)

 4 penitenciare de minori si tineri (Craiova, Târgu Mureş, Tichileşti, Bacău)

 Un penitenciar pentru femei (Târgşor)

Penitenciarul Tulcea nu a fost încă profilat.
Profilarea unităţilor penitenciare a adus o serie de bbeenneeffiicciii suplimentare, cum ar fi:

 creşterea spaţiilor destinate activităţilor de intervenţie psihosocială în penitenciarele

profilate;

 eliminarea fenomenului aglomerării în cadrul anumitor regimuri de executare prin folosirea

judicioasă a spaţiilor de deţinere;

 asigurarea posibilităţii de a monitoriza preocupările liderilor lumii interlope, prin separarea

acestora în cadrul aceluiaşi regim de executare;

 reducerea influenţelor grupurilor de presiune şi creşterea nivelului de siguranţă şi încredere

al populaţiei penitenciare, posibilitatea gestionării situaţiilor de criză şi a creşterii
capacităţii de intervenţie funcţie de riscul pe care îl prezintă categoriile de deţinuţi.
CCoonnvveennţţiiaa eeuurrooppeeaannăă ppeennttrruu pprreevveenniirreeaa ttoorrttuurriii şşii aa ppeeddeeppsseelloorr ssaauu ttrraattaam
meenntteelloorr
iinnuum
a
n
e
s
a
u
d
e
g
r
a
d
a
n
t
e
mane sau degradante
Convenţia europeană pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau tratamentelor
inumane sau degradante a fost adoptată la Strasbourg de statele membre ale Consiliului Europei
pe 26 noiembrie 1987. Aceasta a fost ulterior amendată prin 2 protocoale care au intrat în vigoare
pe 1 martie 2002. Respectarea prevederilor convenţiei de către statele semnatare este urmărită
de către Comitetul pentru Prevenirea Torturii, instituit prin Convenţie. Prin intermediul vizitelor,
comitetul examinează tratamentul persoanelor private de libertate în vederea întăririi, dacă este
cazul, a protecţiei lor împotriva torturii şi a pedepselor sau tratamentelor inumane sau
degradante. Comitetul pentru Prevenirea Torturii (CPT) a elaborat o serie de norme5 care cuprind
5

http://www.cpt.coe.int/lang/rom/rom-standards.pdf
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elementele esenţiale pe care CPT le urmăreşte atunci când efectuează vizite în locurile de
deţinere a persoanelor private de libertate. Respectarea acestor norme este adeseori
condiţionată de existenţa unei infrastructuri adecvate.
Infrastructura sistemului penitenciar dezvoltată înainte de 1989 nu corespunde
standardelor prevăzute de Consiliul Europei. România a devenit membră a Consiliului Europei în
1993 şi a ratificat Convenţia europeană pentru prevenirea torturii şi a pedepselor sau
tratamentelor inumane sau degradante, prin Legea nr. 80 din 30 septembrie 1994.
România a fost vizitată de reprezentanţii Comitetului pentru Prevenirea Torturii în anul
2006 şi septembrie 2010. Evaluările acestora au reliefat o serie de probleme ale sistemului
penitenciar:
ÎÎnn aannuull 22000066::

 gradul ridicat de supraaglomerare, deţinuţii nu dispun de un pat/persoană, nu acordă

spaţiul necesar de 4 m2 /persoană,

 lipsa luminii naturale,

 calitatea proastă a apei potabile,

 calitatea proastă a hranei,

 lipsa acordării serviciilor medicale,

 lipsa activităţilor motivante de reinserţie precum reconversia profesională, formarea
profesională, alfabetizare şi şcolarizare; activităţi in aer liber,

 violenţa grupelor de intervenţie,

 lipsa condiţiilor materiale: lipsa unei spălătorii pentru rufe, lipsă duşuri, lipsa apei calde,
lipsa căldurii pe timp de iarnă; lipsa unui mobilier,

 lipsa acordării atenţiei speciale grupurilor vulnerabile precum femeile, minorii şi tinerii, dar
şi a bolnavilor,

 nefacilitarea unor activităţi care impun contactul cu exteriorul,

 criteriile de includere a deţinuţilor în grad sporit de risc ca fiind subiective şi irelevante,

 formarea profesională a personalului nu este adaptată nevoilor reale de formare,

 utilizarea de mijloace de transport pentru deţinuţi foarte învechite, cu un grad ridicat de
uzură.
IInn aannuull 22001100,, iinn ccaaddrruull rraappoorrttuulluuii pprreelliim
miinnaarr::

 lipsa acordării a 4m2 /deţinut,

 calitatea proastă a hranei,

 violenţe între deţinuţi,

 lipsa condiţiilor materiale, precum mobilier, chiuvete, căldură în timpul iernii, saltele

învechite,

 lipsa asistenţei de specialitate,

 serviciile de sănătate ar trebui îmbunătăţite prin angajarea unui psihoterapeut /medic

psihiatru pentru copii, sau măcar cu vizite regulate,

 uzura morală a clădirilor,

 confidenţialitatea consultaţiilor şi a examenelor medicale nu este respectată,

 vizitele, fie ele la masă cât şi la cabine (adică separate de o fereastră, cu interfon) se

derulează în condiţii nesatisfăcătoare.
Dintr-o analiză comparată se poate afirma au fost înregistrate progrese în 2010 faţă de
vizita din 2006, în special la nivelul activităţilor de reinserţie: cursurile de şcolarizare, de formare
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profesională, de alfabetizare pentru persoanele private de libertate sunt activităţi cu titlu de
obligativitate la nivelul fiecărei unităţi penitenciare. În acest timp s-a înfiinţat un compartiment
adresat persoanelor vulnerabile care se ocupă de categoriile de deţinuţi minori şi tineri, vârstnici,
femei, cetăţenii străini. O atenţie deosebită se acordă persoanelor cu risc de suicid, persoanelor
care prezintă boli mentale, dar şi programelor de reducere a violenţei. Pe linia condiţiilor
materiale s-au făcut numeroase îmbunătăţiri, privind accesul la apă potabilă, apa caldă,
prelungirea programului în aer liber, îmbunătăţirea calităţii hranei, accesul la lumină naturală. Au
fost construite mai multe curţi de plimbare, centrale termice, bucătării pentru deţinuţi în
conformitate cu standardele în vigoare. Pentru reducerea fenomenului de supraaglomerare
profilarea unităţilor a avut un efect considerabil.
Un aspect de menţionat este faptul că la nivelul sistemului penitenciar s-a produs o
schimbare a mentalităţii, respectarea drepturilor deţinuţilor devenind o realitate care preocupă în
prezent întregul personal. În prezent la toate cursurile de formare profesională iniţială şi
continuuă au fost introduse noţiuni privind normele şi standardelor CPT.
De asemenea, în „Raportul de ţară privind situaţia drepturilor omului – România pe anul
2009” , al Departamentului de Stat al Statelor Unite, se face precizarea că „în penitenciare
condiţiile de detenţie sunt încă aspre şi nu corespund standardelor internaţionale [...] Deşi supraaglomerarea nu reprezintă o problemă serioasă, există unităţi penitenciare în care standardul de
4 m2 pe deţinut, recomandat de Comitetul pentru Prevenirea Torturii din cadrul Consiliului
Europei nu este respectat [...] Pe parcursul anului APADOR-CH a efectuat o serie de vizite în
penitenciare, inclusiv unele pe care le vizitase în anii anteriori şi a constat că, în ciuda unor
îmbunătăţiri, în multe cazuri condiţiile continuă să fie precare”.
6

În „Raportul de ţară privind situaţia drepturilor omului – România pe anul 2010” dat
publicităţii pe 8 aprilie 2011 se precizează că, potrivit cifrelor oficiale, în penitenciarele din
România supraaglomerarea nu a reprezentat o problemă serioasă, iar pe parcursul anului
condiţiile de detenţie s-au îmbunătăţit. Cu toate acestea condiţiile de detenţie sunt în continuare
dure, existând închisori în care standardul de patru metri pătraţi de fiecare deţinut, impus de
Comitetul pentru Prevenirea Torturii (CPT) al Consiliului Europei, nu a fost respectat"7.
Aducerea sistemului penitenciar românesc la aceste standarde implică un proces de
durată realizat cu costuri semnificative. Potrivit OMJ nr.433/C/2010, camerele de cazare din
locurile de deţinere care urmează să se construiască, precum şi cele care urmează a fi supuse
unor reparaţii capitale vor fi realizate cu respectarea standardelor prevăzute de Consiliul
Europei.
Normele minime obligatorii privind condiţiile de cazare a persoanelor private de libertate
sunt reglementate prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 433/C/2010. Astfel:

 Camerele de cazare din penitenciarele existente trebuie să asigure:
– cel puţin 4 metri pătraţi (mp) pentru fiecare persoană privată de libertate, încadrată
în regimul închis sau de maximă siguranţă, precum şi minorilor, tinerilor, persoanelor
arestate preventiv, precum şi persoanelor pentru care nu s-a stabilit regimul de
executare
– cel puţin 6 metri cubi (mc) de aer pentru fiecare persoană privată de libertate,
încadrată în regimul semideschis sau deschis.

6
7

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b9e52c7c.html

http://www.state.gov/documents/organization/160210.pdf
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 Camerele de cazare din locurile de deţinere care urmează să se construiască, precum şi cele

care urmează a fi supuse unor reparaţii capitale trebuie să asigure:
– cel puţin 4 mp pentru fiecare persoană privată de libertate, în situaţia cazării în
comun
– 9 mp, atunci când cazarea se face individual.

 Ferestrele camerelor trebuie să fie suficient de mari, astfel încât să permită cititul la lumină
naturală în condiţii normale şi pătrunderea aerului proaspăt

 Servirea mesei de către persoanele private de libertate în săli de mese special amenajate (în
măsura în care este posibil)

 Grupurile şi instalaţiile sanitare trebuie să asigure:
– accesul permanent la apă potabilă şi satisfacerea nevoile fiziologice ori de câte ori
este necesar, în condiţii de igienă şi intimitate.
– cel puţin o chiuvetă, un WC şi un duş pentru maximum 10 persoane private de
libertate.

 Alimentare cu energie electrică
– iluminat - corpurile de iluminat să poată fi aprinse şi stinse de către persoanele
private de libertate
– Prizele de alimentare cu energie electrică se instalează în interiorul camerelor de
deţinere
– permite întreruperea funcţionării corpurilor de iluminat şi prizelor de către
personalul penitenciarului.

 O priză pentru distribuire de semnal TV de la instalaţia de televiziune cu circuit închis,
precum şi un sistem de radioficare în fiecare cameră

 Asigurarea unei temperaturi de cel puţin 19 °C în camerele de cazare în perioada sezonului
rece
Urmare a ratificării de către România a Protocolului opţional la Convenţia împotriva
torturii şi a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, Protocol adoptat
la New York la 18 decembrie 2002, în prezent se fac demersuri pentru înfiinţarea unui mecanism
naţional pentru prevenirea torturii şi a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau
degradante.
Astfel, în cadrul proiectului de înfrăţire instituţională „Sprijin în vederea stabilirii unui
mecanism naţional de prevenire pentru o mai bună promovare şi protecţie a drepturilor omului în
locurile de detenţie” (Facilitatea de Tranziţie2007 IB/JH/21TL), derulat de Ministerul Justiţiei în
parteneriat cu Germania, prin Fundaţia Germană pentru Cooperare Juridică Internaţională (IRZ),
în perioada decembrie 2009 – iulie 2010, a fost elaborat un raport cuprinzând recomandări
concrete privind implementarea în România a unui mecanism naţional pentru prevenirea torturii
şi a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante care ar putea fi aplicate
persoanelor private de libertate în „locurile de detenţie”.
CCoonnddaam
mnnăărrii aallee RRoom
mâânniieeii ppeennttrruu nneerreessppeeccttaarreeaa ccoonnddiiţţiiilloorr ddee ddeetteennţţiiee
În ultimii ani a crescut numărul condamnărilor României la Curtea Europeană Drepturilor
Omului în cauze care vizează condiţiile de detenţie. Dacă până în 2004 condamnările României la
CEDO în legătură cu sistemul penitenciar au avut ca obiect regimul penitenciar (dreptul la
petiţionare/corespondenţă, neaplicare a unor măsuri de protecţie pentru persoane vulnerabile
etc) şi îngrijirea medicală, în perioada 2008 – 2010, a crescut numărul condamnărilor (19 cazuri în
total) din cauza condiţiilor de detenţie din penitenciare, România fiind obligată la plata a
aproximativ 240.000 Euro prejudicii morale şi cheltuieli de judecată. Această tendinţă se va
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menţine şi în anii următori, pe rolul Curţii Europene a Drepturilor Omului aflându-se şi alte
dosare având obiect similar.

GGrraaffiicc nnrr.. 55 SSiittuuaaţţiiaa ccoonnddaam
mnnăărriilloorr RRoom
mâânniieeii llaa CCEEDDO
O îînn lleeggăăttuurrăă ccuu ssiisstteem
muull ppeenniitteenncciiaarr 11999988 -- 22001111

Urmare a numărului mare de cauze pe rolul CEDO, în care statul român este încriminat
cu privire la condiţiile de detenţie, s-a emis ipoteza existenţei unei probleme sistemice care
vizează sistemul penitenciar şi care ar putea face obiectul elaborării şi aplicării unei proceduri
de hotărâre pilot a Curţii Europene.
În anul 2010 a fost pronunţată prima hotărâre judecătorească, prin care o instanţă
naţională a decis că au fost încălcate normele minime obligatorii privind condiţiile de cazare a
persoanelor private de libertate (la Penitenciarul Bucureşti – Jilava). De asemenea printr-o altă
hotărâre judecătorească au fost acordate daune morale întrucât nu au fost luate măsurile
necesare şi obligatorii pentru a preveni transmiterea bolilor contagioase, ce pot fi contactate în
sistemul de detenţie.
TTrraannssffeerraarreeaa ppeerrssooaanneelloorr ccoonnddaam
mnnaattee îînn ssttrrăăiinnăăttaattee îînn vveeddeerreeaa eexxeeccuuttăărriii ppeeddeeppsseelloorr
pprriivvaattiivvee ddee lliibbeerrttaattee îînn RRoom
â
n
i
a
mânia
Transferarea persoanelor condamnate în vederea executării pedepselor privative de
libertate reprezintă o forma a cooperării judiciare internaţionale în materie penală, care are ca
obiectiv favorizarea reintegrării sociale a persoanelor condamnate prin executarea pedepselor
privative de libertate în ţara de origine.
În relaţiile dintre statele membre ale Uniunii Europene, începând cu data de 5 decembrie
2011, dispoziţiile Convenţiei europene asupra transferării persoanelor condamnate din 21 martie
1983 vor fi înlocuite cu prevederile Deciziei-cadru 2008/909/JAI a Consiliului Uniunii Europene din
27 noiembrie 2008 privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce in cazul hotărârilor
judecătoreşti în materie penală care impun pedepse sau măsuri privative de libertate în scopul
executării lor în Uniunea Europeană.
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Numărul deŃinuŃilor extrădaŃi sau transferaŃi în vederea continuării executării pedepsei
într-unul din penitenciarele din România
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Preluarea cetăţenilor români pentru continuarea executării pedepselor nu se va face în
mod automat. Diversitatea pedepselor privative de libertate reglementate în legislaţiile statelor,
precum şi diferenţele care pot exista între limitele pedepselor privative de libertate prevăzute în
aceste legislaţii au impus reglementarea competenţei instanţei din statul de executare, de a
adapta pedeapsa privativă de libertate. Astfel, preluarea persoanelor încarcerate în locuri de
detenţie din statele membre ale Uniunii Europene va constitui un proces care se va întinde pe o
perioadă mai mare de timp.
În prezent, există un număr de aproximativ 7.000 de cetăţeni români aflaţi în penitenciare
- arestaţi şi condamnaţi – în străinătate.
CCoonncclluuzziii
Previzionarea precisă a evoluţiei numărului persoanelor private de libertate este dificil de
realizat. Acesta este influenţat de număr mare de factori, mulţi dintre aceştia neputând fi
controlaţi de către Administraţia Naţională a Penitenciarelor. Asigurarea unei infrastructuri care
să răspundă nevoilor de cazare pentru persoanele private de libertate reprezintă una dintre cele
mai mari provocări în domeniul planificării cu care se confruntă sistemul penitenciar.
Cu toate acestea, o serie de factori pot fi luaţi în considerare pentru a face o estimare a
evoluţiei numărului persoanelor private de libertate. O parte dintre aceşti factori au fost
prezentaţi anterior:

 Numărului persoanelor condamnate în străinătate care urmează a fi transferate în
România în vederea executării pedepselor privative de libertate

 Ratei criminalităţii, calculată ca număr de persoane condamnate definitiv la 100.000 de
locuitori

 Ratei recidivei

 Modificările legislative. Trebuie menţionat faptul că România urmează să treacă printrun amplu proces de reformă legislativă în materie civilă şi penală. Noile coduri au fost
adoptate în 2009 şi 2010, urmând a intra în vigoare la data care va fi stabilită prin legea
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de punere în aplicare a acestuia. În prezent se lucrează la un studiu de impact al punerii
în aplicare al noilor coduri.
Din analiza acestor factori, reiese că în perioada următoare aceştia vor manifesta o
tendinţă de creştere ceea ce va influenţa în mod direct numărul persoanelor private de libertate.
Conform analizei prezentate la Capitolul I capacitatea legală de cazare a sistemului penitenciar, cu
respectarea standardului de 6m3, este de 33.535 locuri din care 28.963 locuri sunt ocupate.
Rămâne, prin urmare, un număr de 4.572 locuri disponibile, insuficiente pentru face faţă creşterii
numărului de persoane private de libertate. De asemenea, nu trebuie scăpat din vedere faptul că
în situaţia calculării disponibilul de cazare cu luarea în considerare a standardelor de 4 m2,
respectiv 6 m3, rezultă, de fapt un deficit prezent de 6.248 locuri.
Serviciile şi activităţile dintr-o închisoare sunt afectate în mod negativ dacă este necesar să
se adăpostească mai mulţi prizonieri decât numărul pentru care a fost creată; calitatea vieţii va
scădea în mod semnificativ.8 O închisoare suprapopulată presupune spaţii neigienice şi strâmte, o
lipsă constantă de intimitate (chiar şi atunci când se folosesc utilităţile sanitare), activităţi reduse
în afara celulelor ca urmare a unei solicitări ce depăşeşte personalul şi dotările disponibile, servicii
medicale super-aglomerate, tensiune crescută şi mult mai multă violenţă între deţinuţi şi între
aceştia şi personalul închisorii. Accesul, la momentul dorit, la toalete curate şi menţinerea unor
standarde de igienă sunt componente vitale pentru un mediu uman. Pe fondul tendinţei de
creştere a numărului persoanelor private de libertate, este necesară adoptarea unor măsuri care
să prevină asemenea situaţii.

8
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Ce ne propunem în perioada 2011 - 2015
Administraţia Naţională a Penitenciarelor îşi propune pentru orizontul de timp 2011-2015
îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie, prin dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii existente şi
prin recrutarea şi formarea unui personal capabil să gestioneze corespunzător relaţia cu
persoanele private de libertate. Finalitatea demersului nostru este garantarea respectării
demnităţii umane şi a drepturilor persoanelor private de libertate, responsabilizarea şi
reintegrarea în societate a persoanelor private de libertate şi creşterea gradului de siguranţă a
comunităţii
Pentru a îmbunătăţi condiţiile de detenţie existente la acest moment în sistemul
penitenciar românesc ne propunem:
 Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii existente, astfel încât acesta să fie în
conformitate cu prevederile legale şi normele europene în materie
 Profesionalizarea personalului care asigură siguranţa sistemului de deţinere
concomitent cu înţelegerea nevoilor şi respectarea demnităţii persoanelor private de
libertate
 Studierea fenomenelor specifice mediului penitenciar
 Dezvoltarea de parteneriate atât cu instituţii naţionale cât şi instituţii internaţionale
contribuind în felul acesta la:
 Creşterea gradului de siguranţă a comunităţii
 Respectarea drepturilor fundamentale ale persoanelor private de libertate
 Responsabilizarea şi reintegrarea în societate a persoanelor private de libertate
Acest document nu include o prezentare detaliată a activităţilor pentru perioada
următoare, ci doar un sumar al direcţiilor de acţiune majore ale demersului nostru pentru
atingerea cărora ne vom concentra atenţia şi eforturile în perioada următoare. Obiectivele vor fi
dezvoltate până la nivel de activitate, în planuri de acţiune ce vor fi elaborate anual. Ne vom
asigura în felul acesta că activitatea pe care o desfăşurăm zi de zi contribuie la realizarea
obiectivelor şi direcţiilor de acţiune pe care ni le-am stabilit.
LLeeggăăttuurraa ccuu aallttee ddooccuum
meennttee ssttrraatteeggiiccee
PPrrooggrraam
muull ddee gguuvveerrnnaarree 22000099 –– 220011229 Cap.4 „Justiţie şi politici anticorupţie”, direcţia de
acţiune nr.8 „Sistemul penitenciar” prevede ca obiective operaţionale: (1) îmbunătăţirea
infrastructurii prin cooperarea şi dezvoltarea de proiecte în parteneriat public - privat; (2)
atragerea de fonduri europene pentru îmbunătăţirea pregătirii profesionale, a condiţiilor de
detenţie şi a infrastructurii; (4) efectuarea unui studiu privind privatizarea administrării
structurilor de penitenciar.
Misiunea, priorităţile de dezvoltare, rezultatele aşteptate şi resursele alocate pentru
muulluuii
dezvoltarea sistemului penitenciar în perioada 2010 – 2013 sunt stabilite în SSttrraatteeggiiaa ssiisstteem
aaddm
miinniissttrraaţţiieeii ppeenniitteenncciiaarree ppee ppeerriiooaaddaa 22001100--22001133.
În definirea priorităţilor din prezentului document s-a pornit atât de la obiectivele

operaţionale stabilite Programul de guvernare 2009 – 2012, cât şi de la obiectivele strategiei:

9

http://www.gov.ro/capitolul-4-justitie-si-politici-anticoruptie__l1a2087.html

Pagina

17

Obiectivul strategic nr.1 „„GGaarraannttaarreeaa ssiigguurraannţţeeii ssiisstteem
muulluuii ddee ddeetteennţţiiee”” - şi Obiectivul Strategic
nr. 5 „„M
Maannaaggeem
meenntt iinnssttiittuuţţiioonnaall ppeerrffoorrm
maanntt””..

Program de guvernare
2009 - 2012

Cap.4 „JustiŃie şi politici anticorupŃie”
DirecŃia de acŃiune nr.8 „Sistemul penitenciar”

Strategia de
dezvoltare a justiŃiei
ca serviciu public
2010 – 2014

Strategiei sistemului
administraŃiei
penitenciare
2010-2013

Document de poziŃie
privind îmbunătăŃirea
condiŃiilor de
detenŃie

Obiectiv general 4.3. „Consolidarea instituŃională a
sistemului judiciar”

Obiectivul strategic nr.1
sistemului de detenŃie”

„Garantarea

siguranŃei

Obiectivul Strategic nr. 5 „Management instituŃional
performant”.

1. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii sistemului
penitenciar
2. Crearea unui cadru instituŃional pentru formarea
personalului, respectiv studierea fenomenelor specifice
mediului penitenciar
3. Creşterea gradului de reintegrare în societate a
persoanelor private de libertate

RReezzuullttaattee aaşştteeppttaattee

 Construirea a 4 penitenciare în parteneriat public privat care să rezolve pe termen lung
problema deficitului de spaţii de deţinere

 Creşterea capacităţii de cazare cu 1000 locuri .

 Respectarea Normelor minime obligatorii privind condiţiile de cazare a persoanelor private
de libertate stabilite în OMJ nr.433/C/2010

 Flexibilitate în gestionarea fluctuaţiilor în numărul personalului privat de libertate

 Îmbunătăţirea abilităţilor personalului de gestionare a activităţilor specifice sistemului
administraţiei penitenciare

 Furnizarea de pregătire profesională personalului altor sisteme penitenciare

 Reducerea numărului de condamnărilor României la Curtea Europeană a Drepturilor
Omului, pentru condiţiile de detenţie
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DDiirreeccţţiii ddee aaccţţiiuunnee
1.

Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii sistemului penitenciar
1.1.

Continuarea dezvoltării infrastructurii existente cu resurse de la bugetul de stat

În perioada următoare se va continua implementarea programului de investiţii iniţiat în
anii anteriori din fonduri bugetare. Principalele proiecte vizează:

 realizarea de locuri noi de detenţie la penitenciarul Iaşi

 „Pavilioane detenţie” la penitenciarul Vaslui (se vor realiza aproximativ 700 locuri);

 „Spaţii cazare deţinuţi” la penitenciarul Tichileşti (se vor realiza aproximativ 250 locuri);

 lucrări de reparaţii capitale pentru modernizarea locurilor de detenţie existente la
penitenciarele Codlea, Drobeta Turnu Severin, Gherla şi Mărgineni;

 reabilitarea utilităţilor (alimentare cu apă, canalizare, gaze etc.) existente prin:
– lucrări de canalizare la: Penitenciarele Bucureşti Jilava şi P.M.T. Tichileşti;
– alimentări cu apă la Penitenciarele Bucureşti Rahova şi Slobozia;
– staţii de epurare la Penitenciarele Focşani, Târgşor, Tichileşti şi Spitalul Târgu Ocna
– modernizări instalaţii gaze naturale la Penitenciarele Bucureşti Rahova şi Târgu
Mureş;
– modernizări centrale termice la Penitenciarele Colibaşi, Drobeta Turnu Severin şi
Poarta Albă;

 modernizare blocurilor de alimentare la penitenciarele: Bucureşti Jilava, Colibaşi, Vaslui,
Găeşti;

 împrejmuire la penitenciarul Iaşi şi Giurgiu pentru spaţiile unde se vor realiza atelierele
finanţate din fonduri externe nerambursabile;

 realizarea de curţi de plimbare la Penitenciarele Brăila şi P.M.T. Craiova, Colibaşi, Iaşi;

 spaţiile administrative: SNPAP Târgu Ocna, penitenciarele Pelendava, Aiud, Timişoara,
Târgu Jiu şi Giurgiu.
Deşi există un program investiţional finanţat din fonduri publice, evaluările periodice ale
sistemului penitenciar au relevat, în principal, următoarele aspecte:
 Fondurile insuficiente alocate de la bugetul de stat nu permit dezvoltarea sustenabilă a
sistemului administraţiei penitenciare potrivit legislaţiei actuale privind regimurile de
executare a pedepselor privative de libertate;
 Sistemul de siguranţă, pază şi escortare dispune de mijloace materiale învechite care nu
pot garanta siguranţa detenţiei pentru toate persoanele private de libertate punând, în
acelaşi timp, în pericol, viaţa personalului din sistem, dar şi a populaţiei din afara
sistemului penitenciar;
 Condiţiile de detenţie rămân precare, existând riscul creşterii numărului de persoane
private de libertate cu afecţiuni dobândite în timpul perioadei de detenţie sau chiar al
declanşării unor epidemii;
 În contextul primirii celor 7.000 de cetăţeni români condamnaţi în străinătate, sistemul se
va confrunta cu un deficit de locuri de cazare a persoanelor private de libertate.
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În acest context, Administraţia Naţională a Penitenciarelor a încercat identificare unor soluţii
alternative pentru rezolvarea problemei spaţiilor de deţinere.
1.2.

Construirea de penitenciare în parteneriat public privat

State precum Marea Britanie, Franta, Germania, Italia, SUA, Ungaria etc. au ales ca soluţie
pentru rezolvare acestei probleme încheierea de contracte cu companii din sectorul privat pentru
administrarea unităţilor penitenciare, în numele guvernelor. Acest tip de asociere poartă
denumirea de parteneriat public – privat. Parteneriatul public privat reprezintă „acordul prin care
sectorul privat furnizează elemente de infrastructură şi servicii care în mod tradiţional sunt
asigurate de sectorul public, precum spitale, şcoli, închisori, drumuri, poduri, tuneluri, căi ferate,
apă şi staţii de epurare a apei”10.
Privatizarea locurilor de detenţie presupune numeroase aspect care trebuie luate in
considerare, urmărind tendinţele si modelele internaţional care ne oferă astfel un răspuns la
iniţiativele noastre.
Privatizarea gestiunii unităţilor penitenciare cunoaşte o tot mai mare pondere în mai multe
ţări. Pe plan mondial capacitatea de primire in cazul penitenciarelor administrate de sector privat
a depăşit 15.300 de locuri în anul 1990 şi 145.160 de locuri în anul 1999. Este adevărat că
sistemele private nu operează decât un număr mic din procentul populaţiei carcerale mondiale.
În Statele Unite ale Americii se regăseşte numărul cel mai mare de penitenciare private. Ele
reprezintă 158 de locaţii de detenţie, administrând 5% dintre deţinuţi. Majoritatea contractelor
include construcţiile şi partea administrativă dar şi în achiziţionarea de programe educative sau
pentru îngrijire medicală. Conform unor studii efectuate in SUA privatizarea permite economisirea
cu 10% chiar 15% din cheltuieli. Chiar şi cu privire la calitatea serviciilor se fac referiri in sensul că
aceasta ar fi egală cu cea din sectorul public, poate chiar mai bune prin oferirea unor condiţii mai
bune de cazare.
Sigur există şi puncte de vedere conform cărora privatizarea are dezavantaje acuzând că în
sectorul privat se întâlnesc mai multe probleme cu rularea de personal, evadări sau consum de
droguri. Conform însă statisticilor efectuate aceste reproşuri nu sunt însă validate. Iar în ceea ce
priveşte personalul, în sectorul privat acesta este mai numeros fată de sectorul public.
O cercetare publică făcută în anul 2001 de Bureau of Justice Asssistance susţine că nu există
date pe baza cărora să se poată stabili cu exactitate care dintre cele două sectoare (public sau
privat) este mai mult sau mai puţin eficient sau care are servicii mai bune. Datele cele mai
relevante au fost că în sectorul privat s-au constatat reduceri de costuri în domeniul
administrativ.
În Australia există 15 unităţi de acest fel cu o capacitate de primire în pondere de peste
7.000 de locuri.
În Franţa încă de la începutul anilor 1990 existau 21 unităţi care au adoptat un nou mod de
gestionare semi-privat, transferând în partea privată o mare parte din servicii. Este vorba despre
gestionarea mixtă care constă în concesionarea pe o perioadă de 10/15/30 ani pentru o anumită
zonă geografică a 4 grupe de sectoare privatizate: întreţinerea, cantina, sănătatea, munca şi
formarea profesională.

10

http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=7315
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Conform ministerului justiţiei francez, acest tip de gestiune a permis creşterea capacităţii de
cazare, evitând suprapoluarea, a permis închiderea unor unităţi învechite sau insalubre, a permis
chiar creşterea eficienţei personalului. Acest tip de gestionare a răspuns totodată creşterii cererii
de tehnicizare mai ales în ceea ce priveşte întreţinerea atât la nivelul materialelor logistice dar ale
altor servicii în materie de securitate (utilizarea noii tehnologii prin controlul electronic).
În Canada există câteva iniţiative cu diferite grade de privatizare, în Ontario şi Noua Scoţie,
mergând spre munca în construcţii finanţate de sectorul privat.

Ţinând cont de contextul economic actual, în care statul nu poate suporta financiar
dezvoltarea infrastructurii sistemului administraţiei penitenciare, precum şi de următoarele
aspecte:
 necesitatea şi oportunitatea construirii de noi spaţii de cazare a deţinuţilor, corelat cu
crearea unui sistem eficient care să ducă la reducerea cheltuielilor de funcţionare;
 normele standard privind proiectarea unui penitenciar elaborate deja la nivelul
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor – bază a unui dialog competitiv;
 terenurile administrate de A.N.P. pe care se pot construi penitenciare;
 existenţa cadrului legal privind încheierea unui parteneriat public privat privind finanţarea
construcţiei - Legea parteneriatului public-privat nr. 178/2010
 rezultatele favorabile obţinute de alte state
la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor este analizată în prezent, de către un grup de
lucru, posibilitatea construirii şi/sau administrării unor centre de detenţie în parteneriat public
privat.
Întrucât acest demers reprezintă un proiect de pionierat în România, la nivelul
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor neexistând expertiza necesară întocmirii unui studiu de
fezabilitate, este necesară achiziţionarea unor servicii de consultanţă pentru elaborarea unui
asemenea studiu, precum şi pentru întocmirea Documentaţiei de atribuire privind construirea
unui penitenciar în sistem public-privat. În urma analizei efectuate, consultantul va trebui să
propună şi varianta de parteneriat public privat care corespunde cel mai bine nevoilor sistemului
penitenciar românesc (ex. (1) proiectare – construcţie – mentenanţă - finanţare penitenciar; (2)
proiectare – construcţie – mentenanţă – finanţare – operaţionalizare penitenciar; (3) proiectare –
construcţie – mentenanţă – finanţare – administrare parţială a penitenciarelor).
Administraţia Naţională a Penitenciarelor a identificat şase locaţii potenţiale pentru
construirea unor penitenciare în parteneriat public privat:
Caracal
Imobilul, o fostă cazarmă aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, a fost preluat de către
Administraţia Naţională a Penitenciarelor prin HG nr. 656/27.06.2007 şi este compusă din
construcţii cu o suprafaţa construită totală de 11.774,12 mp şi teren în suprafaţă totală de
755.900 mp.
Unele dintre clădirile ce compun imobilul se află într-un stadiu avansat de uzură. Imobilul preluat
cuprinde şi suprafaţa de 57,65 ha teren agricol liber de orice sarcini. Locaţia se află în zona
limitrofă a municipiului Caracal iar utilităţile precum: energie electrică, apă, canalizare există
necesitând lucrări de reparaţii, iar reţeaua de gaze naturale se află în apropierea locaţiei. Vizavi
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de locaţia descrisă a fost preluat prin HG nr. 1718/2004, de către Administraţia Naţională a
Penitenciarelor un teren în suprafaţa de 22,7 ha.
Imobilul menţionat permite construirea unui penitenciar nou.
Ploieşti
Administraţia Naţională a Penitenciarelor are în administrare imobilul 1037 situat în localitatea
Berceni, jud. Prahova (construcţii şi teren). Construcţiile prezintă un grad de uzură avansat.
Administraţia Naţională a Penitenciarelor a aprobat scoaterea din funcţiune şi casare a 31
construcţii care aveau durata de funcţionare îndeplinită. Suprafaţa totală a terenului este de
24,20 ha. Utilităţile necesare funcţionării unui penitenciar sunt la limita de proprietate.
Imobilul menţionat permite construirea unui penitenciar nou.
Buziaş
Prin HG nr.264/17.04.2000, Administraţia Naţională a Penitenciarelor prin Penitenciarul
Timişoara a preluat imobilul situat în oraşul Buziaş, imobil format din 90 construcţii în suprafaţă
totală de 30.607 mp împreună cu terenul aferent inclusiv construcţiile în suprafaţă totală de
335.780 mp. Construcţiile au fost edificate în perioada 1950 – 1980, fiind în stare de conservare
bună, pentru amenajare necesitând lucrări de reparaţii.
După cedarea patrimoniului către Centrul de Reeducare Buziaş înfiinţat prin OMJ nr.
2578/C/2003, Penitenciarul Timişoara a rămas să administreze din imobilul preluat iniţial
construcţii în suprafaţă de 25.577 mp şi terenul aferent acestora în suprafaţă de 285.630 mp.
Imobilul menţionat permite construirea unui penitenciar nou.
Poarta Albă
Penitenciarul Poarta Albă administrează în prezent un fond de clădiri în număr de 102 în
suprafaţă totală de 27.929 mp şi terenul aferent acestora în suprafaţă totală de 11.080.132 mp.
Clădirile în care funcţionează, în prezent, Penitenciarul Poarta Albă au fost construite în perioada
1949 – 1952, iniţial ele constituind organizare de şantier pentru lucrările executate de Statul
Român în zona respectivă, cea mai mare parte dintre acestea necesitând lucrări de consolidare şi
modernizare care sunt foarte costisitoare.
Pentru construirea unui penitenciar nou este necesară demolarea spaţiilor existente.
Aiud
Penitenciarul Aiud administrează în prezent un fond de clădiri în număr de 48 cu suprafaţa totală
de 20.100 mp. şi terenul aferent acestora în suprafaţă totală de 83.200 mp. Spaţiile de deţinere
au fost construite în perioada 1882 – 1948, spaţii care necesită lucrări de consolidare şi
modernizare care sunt foarte costisitoare.
Pentru construirea unui penitenciar nou este necesară demolarea spaţiilor
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1.3.

Construcţia de penitenciare modulare

1.3.1. Construirea de penitenciare din module cu structură metalică

În mod normal, timpul şi resursele necesare construirii unui penitenciar sunt considerabile
implicând o serie de activităţi precum: identificarea terenului, selectarea proiectantului,
obţinerea avizelor, elaborarea caietului de sarcini, lucrările propriu-zise etc. ce necesită uneori şi
câţiva ani pentru a fi realizate. În condiţiile apariţiei unei creşteri considerabile a numărului
persoanelor private de libertate într-o perioadă relativ scurtă – cum va fi cazul primirii celor 7.000
persoane private de liberate condamnate în străinătate – este necesară identificare unor soluţii
alternative.
ICPA (International correction and prisons associations) conştientizând că asigurarea
siguranţei publice în zonele post-conflict este esenţială a adoptat o rezoluţie pentru susţinerea
elaborării unui manual privind componentele, proiectarea şi costul estimativ al unui „penitenciar
instant”. Obiectivul îl reprezenta proiectarea unui penitenciar care să poată fi construit în 60 –
120 de zile, cu respectarea Standardelor minime ale ONU privind tratamentul persoanelor private
de libertate. Echipa desemnată de ICPA a ajuns la concluzia că, cel mai potrivit pentru realizarea
acestui proiect în intervalul de timp dat, îl reprezintă construirea unui penitenciar din containere
metalice de tipul celor utilizate în transportul mărfurilor11.
Apreciem că această soluţie poate răspunde, pe termen scurt, şi problemei cu care se va
confrunta sistemul penitenciar românesc începând cu finalul anului 2011 – de a primi persoanele
private de libertate de naţionalitate română condamnate în străinătate. Această soluţie permite,
în acelaşi timp, şi o realocare rapidă a acestor structuri în zonele unde pot apărea creşteri
semnificative ale numărului persoanelor private de libertate într-un interval de timp relativ scurt,
creşteri care depăşesc trendul normal.
Avantaje:
 Costuri reduse
 Durată de instalare/asamblare scăzută
 Oferă posibilitatea de realocare pentru a răspunde pe termen scurt nevoilor ce pot apărea
la nivelul sistemului penitenciar
 Durabilitate
 Flexibilitate în conectarea la reţelele de utilităţi

1.3.2. Construirea de penitenciare din module prefabricate confecţionate din oţel şi beton

Modulele prefabricate sunt confecţionate într-o fabrică, fiind ulterior livrate la locul
construcţiei, unde sunt asamblate. Fiecare modul are încorporat componente mecanice, pentru
canalizare, respectiv electrice.
Avantaje
 Costuri mai reduse (60% din valoarea unui penitenciar construit în mod „clasic”), datorită
reducerii costurilor cu dirigenţia de şantier şi a duratei de construire

11

http://www.icpa.ca/news/1449
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 Flexibilitate, ceea ce permite îndeplinirea cerinţelor de proiectare. Reducerea duratei de
construire (pot fi asamblate până la 10 - 15 celule pe zi)
 Calitate ridicată datorită confecţionări modulelor într-un mediu controlat
 Este redusă dependenţa proiectului de condiţiile meteorologice12
Această metodă a fost utilizată cu succes la construirea de penitenciare în Statele Unite ale
Americii13.

12
13

http://pci.org/view_file.cfm?file=AS-02WI-4.PDF
http://www.pci.org/view_file.cfm?file=AS-04SU-5.PDF, http://www.pci-central.org/projects/miamicorrect.htm
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2.

Crearea unui cadru instituţional pentru formarea personalului, respectiv studierea
fenomenelor specifice mediului penitenciar
Premise

Doar construirea de noi penitenciare, care să respecte standardele prevăzute de CPT, nu
va fi de natură a rezolva în totalitate problemele cu care se confruntă sistemul penitenciar. O
atenţie deosebită va fi acordată în perioada următoare instruirii personalului, astfel încât centrele
de deţinere existente şi nou construite să fie administrate în mod corespunzător. Un personal
recrutat şi format cu seriozitate, care să ştie să gestioneze în mod corespunzător relaţia cu
persoanele private de libertate şi care să-şi perceapă munca mai mult ca pe o vocaţie decât ca o
simplă slujbă constituie baza unui sistem penitenciar performant.14
Înţelegând rolul fundamental pe care îl joacă resursele umane în crearea unui sistem
penitenciar modern, orientat spre respectarea drepturilor persoanelor private de libertate şi spre
reintegrarea acestora în societate, Administraţia Naţională a Penitenciarelor a demarat în 2009,
odată cu semnarea unui protocol cu Universitatea Babeş – Bolyai din Cluj-Napoca. Protocolul
vizează, în principal, colaborarea dintre cele două instituţii în vederea pregătirii personalului din
sistemul penitenciar, cu accent pe utilizarea şi implementarea sistemului e-learning. Acest sistem
presupune, pe de o parte, o formare la distanţă a personalului sistemului penitenciar, prin
utilizarea platformei universităţii, dar şi utilizarea platformelor e-learning proprii sistemului.
Întrucât lipsa fondurilor financiare nu a permis realizarea formării profesionale în maniera
clasică (cursuri realizate în centrele de formare interne sau externe sistemului, care presupun
taxe de participare şi deplasarea personalului din localitatea de domiciliu, etc.), s-a ales soluţia
formării la distanţă. Platformele e-learning au fost testate în două centre pilot: Penitenciarul
Spital Dej şi Penitenciarul Gherla.
Pe parcursul anului 2009 şi alte penitenciare şi-au manifestat dorinţa de a testa acest
sistem, astfel că, la sfârşitul anului, mai multe platforme erau funcţionale, în diferite stadii. Tot din
raţiuni financiare, s-a adaptat şi utilizat o platformă open source, numită Moodle. Aceasta, are o
serie de limitări în ceea ce priveşte gradul de interactivitate a materialelor care pot fi postate.
Aceasta a fost adaptată (transformată din aplicaţie internet în aplicaţie intranet) şi instalată in
fiecare unitate pilot.
În aceste condiţii, numărul de ore suplimentare efectuate de personal s-a redus simţitor,
iar cheltuielile aferente deplasării în vederea participării la cursuri s-au diminuat. În plus,
activitatea de formare a fost apreciată de beneficiari ca fiind mai atractivă, adecvată nevoilor lor
de formare şi stilului de învăţare al adulţilor. Având în vedere aspectele amintite, la începutul
anului 2010, Administraţia Naţională a Penitenciarelor a luat decizia implementării platformelor în
19 unităţi penitenciare. S-a utilizat platforma MOODLE adaptată, fiecare unitate particularizând
interfaţa acesteia.
Pentru gestionarea procesului de implementare, a fost constituită o comisie formată din
specialişti din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, având ca atribuţii elaborarea programei
educaţionale şi a testelor de evaluare a cunoştinţelor ce urmează a fi postate pe platforme.
În 2010, a fost realizat primul curs în sistem e-Learning pentru asistenţii medicali, acreditat
de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor si Asistenţilor Medicali din România

14

Pag. 19 http://www.cpt.coe.int/lang/rom/rom-standards.pdf
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(OAMMR) şi creditat cu credite EMC (Educaţie Medicală Continuă), necesare pentru menţinerea
atestatului de liberă practică.
De asemenea, împreună cu specialiştii Universităţii Babeş – Bolyai, a fost realizat un design
de curs postuniversitar – „E-Learning pentru formarea profesională continuă”, pe care l-au
absolvit un număr de 34 de ofiţeri. Cursul a vizat dezvoltarea abilităţilor de gestionare a
platformelor e-learning şi s-a adresat ofiţerilor cu formarea profesională din cele 19 unităţi
incluse în faza de pilotare şi membrilor comisiei constituite la nivelul ANP.
2.1.

Înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie Penitenciară

Ceea ce s-a realizat până în prezent, reprezintă doar un prim pas în procesul de
modernizare a cadrului de perfecţionare a personalului sistemului penitenciar. Ca o continuare
logică, Administraţia Naţională a Penitenciarelor îşi propune înfiinţarea „IInnssttiittuuttuulluuii NNaaţţiioonnaall ddee
AAddm
miinniissttrraaţţiiee PPeenniitteenncciiaarrăă” prin care să se asigure profesionalizarea, în sistem integrat propriu, a
ocupaţiei de funcţionar în sistemul administraţiei penitenciare. Aceasta apare ca direcţie de
acţiune şi în Strategia administraţiei penitenciare pe perioada 2010-2013, în cadrul Obiectivului
Strategic nr.5 „Management instituţional performant”.
În prezent nu există o instituţie de învăţământ superior care să asigure formarea iniţială a
personalului sistemului penitenciar. Pregătirea acestora se realizează de către Academia de
poliţie, în cadrul specializării „Ordine şi siguranţă publică”. Aceasta nu este dedicată pregătirii
personalului pentru sistemul penitenciar ci vizează şi alte instituţii: poliţie, poliţie de frontieră,
jandarmi. Având în vedere că activitatea sistemului penitenciar prezintă o serie de particularităţi
ce nu caracterizează celelalte instituţii incluse în sistemul de ordine şi siguranţă publică,
coroborată cu nevoia unei pregătirii adecvate a personalului, se impune crearea unei specializări
distincte numai pentru sistemul penitenciar.
În România nu există studii şi analize ale fenomenului penitenciar care să asigure o
fundamentare corespunzătoare în elaborarea politicilor publice. De asemenea, nu există un
centru de documentare în acest domeniu, care să permită accesul persoanelor şi instituţiilor
interesate la surse de informare.
Astfel, prin înfiinţarea Institutului Naţional de Administraţie Penitenciară se vizează două
componente:
FORMARE
 ccoom
mppoonneennttaa nnaaţţiioonnaallăă – formarea iniţială a ofiţerilor personalului sistemului
administraţiei penitenciare din România, formarea continuă a personalului de
penitenciare în funcţie, pe diferite specialităţi, furnizarea de expertiză în domeniile
penitenciar şi execuţional penal
 ccoom
mppoonneennttaa iinntteerrnnaaţţiioonnaallăă – pregătirea personalului din Europa de Est şi din zone
post conflict şi formare continuă prin organizarea de cursuri anuale de scurtă durată,
prin organizarea de seminarii internaţionale pe teme relevante problematicii
penitenciare
CERCETARE

 cceerrcceettaarree şşii ddeezzvvoollttaarree – elaborarea unor studii cu referire la mediul penitenciar şi
executarea pedepsei, confruntarea problematicii penitenciare române cu problematica
penitenciară europeană şi americană
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 rreellaaţţiii iinntteerrnnaaţţiioonnaallee şşii ppoolliittiiccii ppaarrtteenneerriiaallee:: integrarea în reţele de cercetare
internaţionale în vederea diseminării şi accesului la bune practici privind
managementul sistemului penitenciar
2.2.

Parteneriatul cu Comisia Economică a Naţiunilor Unite pentru Europa

Centrul specializat pentru penitenciare şi centre de reabilitare UNECE PPP este nucleul
întregii iniţiative UNECE PPP, program oficial inter-regional al Naţiunilor Unite care este condus de
către Comisia Economică a Naţiunilor Unite pentru Europa (UNECE), în numele celor cinci Comisii
Economice Regionale şi în cooperare cu Banca Mondială.
Iniţiativa UNECE PPP este un program umanitar non-profit, care va sprijini guvernele (la
nivel naţional, statal şi local) în implementarea politicii de bune practici PPP şi va furniza strategii.
Cunoscând lipsa resurselor din cadrul Naţiunilor Unite, Iniţiativa UNECE PPP se va baza pe
sprijinul organizaţiilor gazdă din sectorul public pentru finanţarea dezvoltării şi funcţionării
componentelor sale principale. Modelul de afaceri şi scopul Iniţiativei UNECE PPP este structurat
să funcţioneze ca un centru de profit, furnizând acestor organizaţii gazdă beneficii financiare şi
politice directe.
Sistemul penitenciar român a identificat resursele financiare şi politice necesare pentru a
deveni organizaţia gazdă pentru Centrul UNECE PPP specializat pentru penitenciare şi centre de
reabilitare. În calitate de organizaţie gazdă, sistemul penitenciar român este obligat să menţină
standarde înalte etice, profesionale şi de calitate, care sunt necesare pentru conducerea şi
implementarea acestei componente a Iniţiativei UNECE PPP în contextul global.
Programul pentru furnizarea exclusivă a Centrului specializat pentru penitenciare şi centre
de reabilitare UNECE PPP va consta în două proiecte realizate simultan15:
1. Proiectarea, înfiinţarea şi funcţionarea unui CCeennttrruu ssppeecciiaalliizzaatt ppeennttrruu ppeenniitteenncciiaarree şşii
cceennttrree ddee rreeaabbiilliittaarree UUNNEECCEE PPPPPP. Acesta va funcţiona ca un centru de profit global.
Funcţia primară a Centrului Specializat pentru Penitenciare şi Centre de Reabilitare
UNECE PPP va fi de a identifica, consolida şi disemina totalitatea informaţiilor de bune
practici din domeniul politicii PPP şi a strategiilor de furnizare a programului în
segmentul de penitenciare şi centre de reabilitare.
2. Dezvoltarea şi publicarea ediţiei iniţiale a GGhhiidduulluuii ddee bbuunnee pprraaccttiiccii ppeennttrruu
ppeenniitteenncciiaarree şşii cceennttrree ddee rreeaabbiilliittaarree UUNNEECCEE PPPPPP. Acesta va consta în două documente
separate:
– PPP în penitenciare şi sector de reabilitare: O formulă de succes - Pentru a furniza
guvernelor o privire de ansamblu asupra experienţei internaţionale a PPP în
penitenciare şi sector de reabilitare, precum şi modul în care PPP poate furniza
rezultate sociale şi financiare
– PPP în penitenciare şi sector de reabilitare: Soluţii pentru practicieni - Pentru a
furniza guvernelor un procedeu de evaluare a complexităţii proiectelor PPP, un
procedeu de selecţie a strategiei financiare pentru proiectele PPP, un proces în
vederea selectării strategiei contractului pentru proiectele PPP, studii de caz
practice detaliate
Pentru asigurarea logisticii necesare funcţionării Institutului Naţional de Administraţie
Penitenciară şi a Centrului de Excelenţă în Parteneriat Public Privat pentru penitenciare,
Administraţia Naţională a Penitenciarelor a achiziţionat un sediu, care urmează a fi amenajat.
15

Planul Programului de Management: Centru Specializat UNECE PPP pentru Penitenciare şi Centre de Reabilitare,
noiembrie 2010
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3.

Creşterea gradului de reintegrare în societate a persoanelor private de libertate

O soluţie la problema suprapopulării spaţiilor de deţinere o constituie şi adoptarea unor
măsuri/politici care să permită reintegrarea în societate a persoanelor private de libertate după
liberare, prevenind astfel reîntoarcerea acestora în mediul penitenciar şi contribuind în acest fel
la reducerea numărului persoanelor private de libertate. În ultimii ani s-a produs o schimbare în
abordarea rolului pe care îl are Administraţia Naţională a Penitenciarelor din instituţie care se
ocupă strict de asigurarea pazei, escortării, supravegherii, aplicarea regimului de detenţie, într-o
instituţie care, pe lângă aceste activităţi, acordă o atenţie deosebită funcţiei de asistenţă socială şi
educaţie destinate reinserţiei sociale a persoanelor private de libertate.
Un exemplu în acest sens îl constituie proiectul „Revenirea foştilor deţinuţi pe piaţa muncii
şi integrarea lor în societate.”Astfel, plecând de la premisa că reintegrarea deţinuţilor nu se poate
face în afara unui parteneriat real cu societatea, a fost iniţiat proiectul acest proiect care se
derulează începând cu 1 martie 2011 în parteneriat cu Programul de Dezvoltare al Naţiunilor
Unite (UNDP), Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA), Universitatea de Vest
Timişoara şi Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă (AJOFM) Călăraşi.
Obiectivul principal al proiectului este integrarea socială a foştilor deţinuţi, prin elaborarea
de studii şi recomandări care să ducă la crearea unei reţele de centre de incluziune socială, prin
specializarea deţinuţilor în meserii alternative şi ecologice şi nu în ultimul rând prin înlăturarea
prejudecăţilor şi a stereotipiilor societăţii cu privire la deţinuţi şi la foştii deţinuţi.
Într-o primă etapă, în cadrul Secţiei Exterioare Chilia, care aparţine de Penitenciarul
Tulcea, va fi înfiinţat la Chilia un Centru de Formare Profesională. Pe parcursul a doi ani, la Chilia
se întâlnesc partenerii proiectului pentru a analiza, concepe şi decide care sunt cele mai realiste şi
mai eficiente metode de bună practică menite să ducă în final la reintegrarea deţinuţilor.
Tot în cadrul acestui proiect, pe Grindul Tătaru, aflat în imediata vecinătate a Secţiei Chilia,
urmează să se amenajeze spaţiile de cazare şi atelierele în care deţinuţii se vor califica în meserii
alternative şi ecologice (legumicultori, crescători de animale, împletitori papură şi nu în ultimul
rând constructori de case ecologice-tradiţionale).
Calificarea deţinuţilor în meseriile ecologice pune pe de o parte deţinuţii într-o ipostază
nouă, aceea de grijă şi respect faţă de natură şi îi ajută să se califice în meserii de nişă, pe de altă
parte oferă sistemului penitenciar românesc ocazia să dezvolte un adevărat brand ecologic care
poate să atenueze în timp imaginea negativă a sistemului penitenciar în general şi în special a
persoanelor private de libertate.
Proiectul „Revenirea foştilor deţinuţi pe piaţa muncii şi integrarea lor în societate” are şi o
componentă importantă de comunicare menită să construiască pe parcursul acestor trei ani un
pod solid de legătură cu societatea.
Una dintre cele mai importante activităţi propusă de acest proiect este aceea de
construire, de către deţinuţii care se califică în felul acesta în construcţia de case ecologice şi sub
îndrumarea unor specialişti, a unui viitor sat de vacanţă în care construcţiile oferă o gamă variată
de metode şi modele de case ecologice al căror comportament în timp poate să fie studiat şi
apreciat în mod practic de către vizitatori.
Alături de localnicii care urmează să deservească acest sat de vacanţă ecologic şi care în
afara penitenciarului aproape că nu au alte alternative de angajare, urmează să fie angajaţi şi
calificaţi în meseriile de eco-turism şi deţinuţii repartizaţi în sistem deschis care aplică pentru
acest model de bună practică şi dovedesc că posedă abilităţile necesare.
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Annexe no. 3
L’analyse des mauvais traitements
La période 2010-2011
1. L’établissement Gherla
No de plaintes pour mauvais traitements déposées
contre le personnel pénitentiaire/No. Plaintes
confirmées
No de plaintes pour mauvais traitements déposées
contre les membres de groupes spéciaux
d’intervention de l’établissement /No. Plaintes
confirmees
Le total général plaintes/Confirmées
No. procédures disciplinaires engagées suite des
plaintes de mauvais traitements
No. Procédures pénales engagées suite des plaintes
de mauvais traitements
Le total général des procédures disciplinaires
et/ou pénales /confirmées
Les résultats des procédures disciplinaires et/ou
pénales

1. l’établissement Oradea
No de plaintes pour mauvais traitements déposées
contre le personnel pénitentiaire/No. Plaintes
confirmées
No de plaintes pour mauvais traitements déposées
contre les membres de groupes spéciaux
d’intervention de l’établissement /No. Plaintes
confirmees

01.01.2010-31.12.2010

01.01.2011-30.06.2011

Total

1/0

-

1/0

-

-

-

1/0

-

1/0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

01.01.2010-31.12.2010

01.01.2011-30.06.2011

Total

1/0

-

1/0

-

-

-

1

Le total général plaintes/Confirmées
No. procédures disciplinaires engagées suite des
plaintes de mauvais traitements
No. Procédures pénales engagées suite des plaintes
de mauvais traitements
Le total général des procédures disciplinaires
et/ou pénales /confirmées
Les résultats des procédures disciplinaires et/ou
pénales

2. l’établissement BistriŃa
No. de plaintes pour mauvais traitements déposées
contre le personnel pénitentiaire/No. Plaintes
confirmées
No. de plaintes pour mauvais traitements déposées
contre les membres de groupes spéciaux
d’intervention de l’établissement /No. Plaintes
confirmees
Le total général plaintes/Confirmées
No. procédures disciplinaires engagées suite des
plaintes de mauvais traitements
No. Procédures pénales engagées suite des plaintes
de mauvais traitements
Le total général des procédures disciplinaires
et/ou pénales /confirmées
Les résultats des procédures disciplinaires et/ou
pénales

1/0

-

1/0

-

-

-

1

-

1

1/0

-

1/0

1-non commencement
de la poursuite pénale

-

1-non
commencement de la
poursuite pénale

01.01.2010-31.12.2010

01.01.2011-30.06.2011

Total

1/0

3/0

4/0

-

-

-

1/0

3/0

4/0

-

-

-

1

1

2

1/0

2/0

3/0

1 non commencement
de la poursuite pénale

- 2 non
commencement de la
poursuite pénale
- 1 en cours de
jugement

- 3 non
commencement de la
poursuite pénale
- 1 en cours de
jugement

2

1. Penitenciarul-Spital Dej
No. de plaintes pour mauvais traitements déposées
contre le personnel pénitentiaire/No. Plaintes
confirmées
No. de plaintes pour mauvais traitements déposées
contre les membres de groupes spéciaux
d’intervention de l’établissement /No. Plaintes
confirmees
Le total général plaintes/Confirmées
No. procédures disciplinaires engagées suite des
plaintes de mauvais traitements
No. Procédures pénales engagées suite des plaintes
de mauvais traitements
Le total général des procédures disciplinaires
et/ou pénales /confirmées
Les résultats des procédures disciplinaires et/ou
pénales

01.01.2010-31.12.2010

01.01.2011-30.06.2011

Total

1/0

-

1/0

-

-

-

1/0

-

1/0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Penitenciarul Aiud
No. de plaintes pour mauvais traitements déposées
contre le personnel pénitentiaire/No. Plaintes
confirmées
No. de plaintes pour mauvais traitements déposées
contre les membres de groupes spéciaux
d’intervention de l’établissement /No. Plaintes
confirmees
Le total général plaintes/Confirmées
No. procédures disciplinaires engagées suite des
plaintes de mauvais traitements
No. Procédures pénales engagées suite des plaintes
de mauvais traitements
Le total général des procédures disciplinaires

01.01.2010-31.12.2010

01.01.2011-30.06.2011

Total

37/0

26/0

63/0

-

-

-

37/0

26/0

63/0

-

-

-

34

26

60

34/0

26/0

60/0
3

et/ou pénales /confirmées
Les résultats des procédures disciplinaires et/ou
pénales
4. Penitenciarul Codlea
No. de plaintes pour mauvais traitements déposées
contre le personnel pénitentiaire/No. Plaintes
confirmées
No. de plaintes pour mauvais traitements déposées
contre les membres de groupes spéciaux
d’intervention de l’établissement /No. Plaintes
confirmees
Le total général plaintes/Confirmées
No. procédures disciplinaires engagées suite des
plaintes de mauvais traitements
No. Procédures pénales engagées suite des plaintes
de mauvais traitements
Le total général des procédures disciplinaires
et/ou pénales /confirmées
Les résultats des procédures disciplinaires et/ou
pénales

1. Penitenciarul Mărgineni
No. de plaintes pour mauvais traitements déposées

34

26

60

01.01.2010-31.12.2010

01.01.2011-30.06.2011

Total

9/11

-

9/1

-

-

-

9/1

-

9/1

1

-

1

7

-

7

8/0

-

8/0

- 7 non
commencement de la
poursuite pénale
- 1 cas innocent
déclaré au cadre de la
Commissie de
discipline

-

- 7 non
commencement de la
poursuite pénale
- 1 cas innocent
declare au cadre de
la Commissie de
discipline

01.01.2010-31.12.2010
3/0

01.01.2011-30.06.2011
-

Total
3/0

1

Cazul persoanei private de libertate Gunesch Otto împotriva agentului şef adjunct Urs Sorin, confirmat prin Încheierea judecătorului delegat nr.
271/30.04.2010
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contre le personnel pénitentiaire/No. Plaintes
confirmées
No. de plaintes pour mauvais traitements déposées
contre les membres de groupes spéciaux
d’intervention de l’établissement /No. Plaintes
confirmees
Le total général plaintes/Confirmées
No. procédures disciplinaires engagées suite des
plaintes de mauvais traitements
No. Procédures pénales engagées suite des plaintes
de mauvais traitements
Le total général des procédures disciplinaires
et/ou pénales /confirmées
Les résultats des procédures disciplinaires et/ou
pénales

5. Penitenciarul Slobozia
No. de plaintes pour mauvais traitements déposées
contre le personnel pénitentiaire/No. Plaintes
confirmées
No. de plaintes pour mauvais traitements déposées
contre les membres de groupes spéciaux
d’intervention de l’établissement /No. Plaintes
confirmees
Le total général plaintes/Confirmées
No. procédures disciplinaires engagées suite des
plaintes de mauvais traitements
No. Procédures pénales engagées suite des plaintes
de mauvais traitements
Le total général des procédures disciplinaires
et/ou pénales /confirmées

-

-

-

3/0

-

3/0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

01.01.2010-31.12.2010

01.01.2011-30.06.2011

Total

4/0

-

4/0

-

-

-

4/0

-

4/0

2

-

2

2

-

2

4/0

-

4/0

5

Les résultats des procédures disciplinaires et/ou
pénales

6. Penitenciarul Giurgiu
No. de plaintes pour mauvais traitements déposées
contre le personnel pénitentiaire/No. Plaintes
confirmées
No. de plaintes pour mauvais traitements déposées
contre les membres de groupes spéciaux
d’intervention de l’établissement /No. Plaintes
confirmees
Le total général plaintes/Confirmées
No. procédures disciplinaires engagées suite des
plaintes de mauvais traitements
No. Procédures pénales engagées suite des plaintes
de mauvais traitements
Le total général des procédures disciplinaires
et/ou pénales /confirmées
Les résultats des procédures disciplinaires et/ou
pénales

7. Penitenciarul Colibaşi
No. de plaintes pour mauvais traitements déposées
contre le personnel pénitentiaire/No. Plaintes

- 2 non
commencement de la
poursuite pénale
- 2 cas innocent
déclaré au cadre de la
Commisse de
discipline

-

- 2 non
commencement de la
poursuite pénale
- 2 cas innocent
déclaré au cadre de
la Commisse de
discipline

01.01.2010-31.12.2010

01.01.2011-30.06.2011

Total

11/0

-

11/0

2/0

2/0

4/0

13/0

2/0

15/0

1

-

1

2

-

2

3/1

-

3/1

- 2 cas en cours de
jugement
- 1 caz ssanctionne pa
la Commisie de
discipline

2 cas en cours de
jugement
- 1 caz ssanctionne
pa la Commisie de
discipline

-

01.01.2010-31.12.2010

01.01.2011-30.06.2011

Total

3/0

-

3/0

6

confirmées
No. de plaintes pour mauvais traitements déposées
contre les membres de groupes spéciaux
d’intervention de l’établissement /No. Plaintes
confirmees
Le total général plaintes/Confirmées
No. procédures disciplinaires engagées suite des
plaintes de mauvais traitements
No. Procédures pénales engagées suite des plaintes
de mauvais traitements
Le total général des procédures disciplinaires
et/ou pénales /confirmées
Les résultats des procédures disciplinaires et/ou
pénales
8. Penitenciarul Ploieşti
No. de plaintes pour mauvais traitements déposées
contre le personnel pénitentiaire/No. Plaintes
confirmées
No. de plaintes pour mauvais traitements déposées
contre les membres de groupes spéciaux
d’intervention de l’établissement /No. Plaintes
confirmees
Le total général plaintes/Confirmées
No. procédures disciplinaires engagées suite des
plaintes de mauvais traitements
No. Procédures pénales engagées suite des plaintes
de mauvais traitements
Le total général des procédures disciplinaires
et/ou pénales /confirmées
Les résultats des procédures disciplinaires et/ou
pénales

1/0

2/0

3/0

4/0

2/0

6/0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

01.01.2010-31.12.2010

01.01.2011-30.06.2011

Total

7/0

1/0

8/0

-

-

-

7/0

1/0

8/0

-

-

-

6

1

7

6/0

1/0

7/0

6 cas en cours de
jugement

1 cas en cours de
jugement

7 cas en cours de
jugement
7

9. Penitenciarul de Femei Târgşor
No. de plaintes pour mauvais traitements déposées
contre le personnel pénitentiaire/No. Plaintes
confirmées
No. de plaintes pour mauvais traitements déposées
contre les membres de groupes spéciaux
d’intervention de l’établissement /No. Plaintes
confirmees
Le total général plaintes/Confirmées
No. procédures disciplinaires engagées suite des
plaintes de mauvais traitements
No. Procédures pénales engagées suite des plaintes
de mauvais traitements
Le total général des procédures disciplinaires
et/ou pénales /confirmées
Les résultats des procédures disciplinaires et/ou
pénales

1. Penitenciarul Poarta Albă
No. de plaintes pour mauvais traitements déposées
contre le personnel pénitentiaire/No. Plaintes
confirmées
No. de plaintes pour mauvais traitements déposées
contre les membres de groupes spéciaux
d’intervention de l’établissement /No. Plaintes
confirmees
Le total général plaintes/Confirmées
No. procédures disciplinaires engagées suite des

01.01.2010-31.12.2010

01.01.2011-30.06.2011

Total

1/0

-

1/0

-

-

-

1/0

-

1/0

-

-

-

34

-

34

34/0

-

34/0

- 34 non
commencement de la
poursuite pénale

-

- 34 non
commencement de la
poursuite pénale

01.01.2010-31.12.2010

01.01.2011-30.06.2011

Total

1/0

-

1/0

-

-

-

1/0
-

-

1/0
8

plaintes de mauvais traitements
No. Procédures pénales engagées suite des plaintes
de mauvais traitements
Le total général des procédures disciplinaires
et/ou pénales /confirmées
Les résultats des procédures disciplinaires et/ou
pénales

10. Penitenciarul Focşani
No. de plaintes pour mauvais traitements déposées
contre le personnel pénitentiaire/No. Plaintes
confirmées
No. de plaintes pour mauvais traitements déposées
contre les membres de groupes spéciaux
d’intervention de l’établissement /No. Plaintes
confirmees
Le total général plaintes/Confirmées
No. procédures disciplinaires engagées suite des
plaintes de mauvais traitements
No. Procédures pénales engagées suite des plaintes
de mauvais traitements
Le total général des procédures disciplinaires
et/ou pénales /confirmées
Les résultats des procédures disciplinaires et/ou
pénales

-

-

-

-

-

-

-

-

-

01.01.2010-31.12.2010

01.01.2011-30.06.2011

Total

-

2/0

2/0

-

-

-

-

2/0

2/0

-

-

-

-

2

2

-

2/0

2/0

-

-1 non
commencement de la
poursuite pénale

-1 non
commencement de la
poursuite pénale

-

9

11. Penitenciarul GalaŃi
No. de plaintes pour mauvais traitements déposées
contre le personnel pénitentiaire/No. Plaintes
confirmées
No. de plaintes pour mauvais traitements déposées
contre les membres de groupes spéciaux
d’intervention de l’établissement /No. Plaintes
confirmees
Le total général plaintes/Confirmées
No. procédures disciplinaires engagées suite des
plaintes de mauvais traitements
No. Procédures pénales engagées suite des plaintes
de mauvais traitements

Le total général des procédures disciplinaires
et/ou pénales /confirmées

Les résultats des procédures disciplinaires et/ou
pénales

01.01.2010-31.12.2010

01.01.2011-30.06.2011

Total parŃial

2/12

-

2/1

-

-

-

2/1

-

2/1

10

-

10

- 5 agents en arrêt
préventif ;
- 5 officiers et 3 agents
en cours d’enquête
pénale:
-10/7 procédures
disciplinaires;
- 5 agents en arrêt
préventif,
- 5 officiers et 3 agents
en cour d’enquête
pénale;
Procédure disciplinaire
- 7 sanctions
disciplinaires
appliquées,
- un cas innocent,

-

-

-

5 agents en arrêt
préventif ;
- 5 officiers et 3 agents
en cours d’enquête
pénale
10/7 procédures
disciplinaires;
- 5 agents en arrêt
préventif,
- 5 officiers et 3
agents en cour
d’enquête pénale;
Procédure
disciplinaire
- 7 sanctions
disciplinaires
appliquées,

2

Sandu Constantin, născut la data de 03.10.1974, fiul lui Ion şi Dumitra, decedat la data de 04.06.2010 (organele judiciare nu au reŃinut săvârşirea
infracŃiunii de rele tratamente)

10

- une suspension
Procédure pénale : en
cours de recherche

- un cas innocent,
- une suspension
Procédure pénale : en
cours de recherche

12. Penitenciarul Brăila
No. de plaintes pour mauvais traitements déposées
contre le personnel pénitentiaire/No. Plaintes
confirmées
No. de plaintes pour mauvais traitements déposées
contre les membres de groupes spéciaux
d’intervention de l’établissement /No. Plaintes
confirmees
Le total général plaintes/Confirmées
No. procédures disciplinaires engagées suite des
plaintes de mauvais traitements
No. Procédures pénales engagées suite des plaintes
de mauvais traitements
Le total général des procédures disciplinaires
et/ou pénales /confirmées
Les résultats des procédures disciplinaires et/ou
pénales

01.01.2010-31.12.2010

01.01.2011-30.06.2011

Total

1/0

-

1/0

-

-

-

1/0

-

1/0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Penitenciarul Craiova
No. de plaintes pour mauvais traitements déposées
contre le personnel pénitentiaire/No. Plaintes
confirmées
No. de plaintes pour mauvais traitements déposées
contre les membres de groupes spéciaux
d’intervention de l’établissement /No. Plaintes

01.01.2010-31.12.2010

01.01.2011-30.06.2011

Total

2/0

-

2/0

-

-

-

11

confirmees
Le total général plaintes/Confirmées
No. procédures disciplinaires engagées suite des
plaintes de mauvais traitements
No. Procédures pénales engagées suite des plaintes
de mauvais traitements
Le total général des procédures disciplinaires
et/ou pénales /confirmées
Les résultats des procédures disciplinaires et/ou
pénales

2/0

-

2/0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13. Penitenciarul Târgu Jiu
No. de plaintes pour mauvais traitements déposées
contre le personnel pénitentiaire/No. Plaintes
confirmées
No. de plaintes pour mauvais traitements déposées
contre les membres de groupes spéciaux
d’intervention de l’établissement /No. Plaintes
confirmees
Le total général plaintes/Confirmées
No. procédures disciplinaires engagées suite des
plaintes de mauvais traitements
No. Procédures pénales engagées suite des plaintes
de mauvais traitements
Le total général des procédures disciplinaires
et/ou pénales /confirmées
Les résultats des procédures disciplinaires et/ou
pénales

01.01.2010-31.12.2010

01.01.2011-30.06.2011

Total

1/0

-

1/0

-

-

-

1/0

-

1/0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14. Penitenciarul Pelendava
No. de plaintes pour mauvais traitements déposées

01.01.2010-31.12.2010
1/0

01.01.2011-30.06.2011
-

Total
1/0
12

contre le personnel pénitentiaire/No. Plaintes
confirmées
No. de plaintes pour mauvais traitements déposées
contre les membres de groupes spéciaux
d’intervention de l’établissement /No. Plaintes
confirmees
Le total général plaintes/Confirmées
No. procédures disciplinaires engagées suite des
plaintes de mauvais traitements
No. Procédures pénales engagées suite des plaintes
de mauvais traitements
Le total général des procédures disciplinaires
et/ou pénales /confirmées
Les résultats des procédures disciplinaires et/ou
pénales

15. Penitenciarul Timişoara
No. de plaintes pour mauvais traitements déposées
contre le personnel pénitentiaire/No. Plaintes
confirmées
No. de plaintes pour mauvais traitements déposées
contre les membres de groupes spéciaux
d’intervention de l’établissement /No. Plaintes
confirmees
Le total général plaintes/Confirmées
No. procédures disciplinaires engagées suite des
plaintes de mauvais traitements
No. Procédures pénales engagées suite des plaintes
de mauvais traitements
Le total général des procédures disciplinaires

-

-

-

1/0

-

1/0

-

-

-

1

-

1

1/0

-

1/0

1 non commencement
de la poursuite pénale

-

1 non
commencement de la
poursuite pénale

01.01.2010-31.12.2010

01.01.2011-30.06.2011

Total

19/0

3/0

22/0

-

-

-

19/0

3/0

22/0

-

-

-

18

3

21

18/0

3/0

21/0
13

et/ou pénales /confirmées
Les résultats des procédures disciplinaires et/ou
pénales

- 17 non
commencement de la
poursuite pénale NUP

3 non
- 20 non
commencement de la commencement de la
poursuite pénale
poursuite pénale

1. Penitenciarul Arad
No. de plaintes pour mauvais traitements déposées
contre le personnel pénitentiaire/No. Plaintes
confirmées
No. de plaintes pour mauvais traitements déposées
contre les membres de groupes spéciaux
d’intervention de l’établissement /No. Plaintes
confirmees
Le total général plaintes/Confirmées
No. procédures disciplinaires engagées suite des
plaintes de mauvais traitements
No. Procédures pénales engagées suite des plaintes
de mauvais traitements
Le total général des procédures disciplinaires
et/ou pénales /confirmées
Les résultats des procédures disciplinaires et/ou
pénales

01.01.2010-31.12.2010

01.01.2011-30.06.2011

Total

2/0

-

2/0

-

-

-

2/0

-

2/0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16. Penitenciarul Bucureşti-Rahova
No. de plaintes pour mauvais traitements déposées
contre le personnel pénitentiaire/No. Plaintes
confirmées
No. de plaintes pour mauvais traitements déposées

01.01.2010-31.12.2010

01.01.2011-30.06.2011

Total

4/13

-

4/1

-

-

-

3

După vizita delegaŃiei CPT

14

contre les membres de groupes spéciaux
d’intervention de l’établissement /No. Plaintes
confirmees
Le total général plaintes/Confirmées
No. procédures disciplinaires engagées suite des
plaintes de mauvais traitements
No. Procédures pénales engagées suite des plaintes
de mauvais traitements
Le total général des procédures disciplinaires
et/ou pénales /confirmées
Les résultats des procédures disciplinaires et/ou
pénales

17. Penitenciarul Bucureşti-Jilava
No. de plaintes pour mauvais traitements déposées
contre le personnel pénitentiaire/No. Plaintes
confirmées
No. de plaintes pour mauvais traitements déposées
contre les membres de groupes spéciaux
d’intervention de l’établissement /No. Plaintes
confirmees
Le total général plaintes/Confirmées

4/1

-

4/1

14

-

14

16

-

16

30/4

-

30/4

- 4 sanctions
disciplinaires
- 12 déclarés innocents
par la Commisse de
discipline
- 9 non
commencement de la
poursuite pénale
- 7 en cours de
jugement

-

- 4 sanctions
disciplinaires
- 12 déclarés
innocents par la
Commisse de
discipline
- 9 non
commencement de la
poursuite pénale
- 7 en cours de
jugement

01.01.2010-31.12.2010

01.01.2011-30.06.2011

Total

3/0

1/0

4/0

-

-

-

3/0

1/0

4/0

15

No. procédures disciplinaires engagées suite des
plaintes de mauvais traitements
No. Procédures pénales engagées suite des plaintes
de mauvais traitements
Le total général des procédures disciplinaires
et/ou pénales /confirmées
Les résultats des procédures disciplinaires et/ou
pénales

18. Penitenciarul-Spital Bucureşti-Rahova
No. de plaintes pour mauvais traitements déposées
contre le personnel pénitentiaire/No. Plaintes
confirmées
No. de plaintes pour mauvais traitements déposées
contre les membres de groupes spéciaux
d’intervention de l’établissement /No. Plaintes
confirmees
Le total général plaintes/Confirmées
No. procédures disciplinaires engagées suite des
plaintes de mauvais traitements
No. Procédures pénales engagées suite des plaintes
de mauvais traitements
Le total général des procédures disciplinaires
et/ou pénales /confirmées
Les résultats des procédures disciplinaires et/ou
pénales

19. Penitenciarul-Spital Bucureşti-Jilava

-

-

-

2

1

3

2/0

1/0

3/0

- 1 non
commencement de la
poursuite pénale
- 1 en cours de
jugement

- 2 non
1 non
commencement de la
commencement de la poursuite pénale
poursuite pénale
- 1 en cours de
jugement

01.01.2010-31.12.2010

01.01.2011-30.06.2011

Total

4/0

-

4/0

-

-

-

4/0

-

4/0

-

-

-

2

-

2

2/0

-

2/0

- 2 en cours de
jugement

01.01.2010-31.12.2010

-

01.01.2011-30.06.2011

- 2 en cours de
jugement

Total
16

No. de plaintes pour mauvais traitements déposées
contre le personnel pénitentiaire/No. Plaintes
confirmées
No. de plaintes pour mauvais traitements déposées
contre les membres de groupes spéciaux
d’intervention de l’établissement /No. Plaintes
confirmees
Le total général plaintes/Confirmées
No. procédures disciplinaires engagées suite des
plaintes de mauvais traitements
No. Procédures pénales engagées suite des plaintes
de mauvais traitements
Le total général des procédures disciplinaires
et/ou pénales /confirmées
Les résultats des procédures disciplinaires et/ou
pénales

1. Penitenciarul Bacău
No. de plaintes pour mauvais traitements déposées
contre le personnel pénitentiaire/No. Plaintes
confirmées
No. de plaintes pour mauvais traitements déposées
contre les membres de groupes spéciaux
d’intervention de l’établissement /No. Plaintes
confirmees
Le total général plaintes/Confirmées
No. procédures disciplinaires engagées suite des
plaintes de mauvais traitements
No. Procédures pénales engagées suite des plaintes
de mauvais traitements
Le total général des procédures disciplinaires

2/0

-

2/0

-

-

-

2/0

-

2/0

-

-

-

2

-

2

2/0

-

2/0

2 non commencement
de la poursuite pénale

-

2 non
commencement de la
poursuite pénale

01.01.2010-31.12.2010

01.01.2011-30.06.2011

Total

1/0

-

1/0

-

-

-

1/0

-

1/0

-

-

-

-

-

-

-

-

17

et/ou pénales /confirmées
Les résultats des procédures disciplinaires et/ou
pénales
20. Penitenciarul Botoşani
No. de plaintes pour mauvais traitements déposées
contre le personnel pénitentiaire/No. Plaintes
confirmées
No. de plaintes pour mauvais traitements déposées
contre les membres de groupes spéciaux
d’intervention de l’établissement /No. Plaintes
confirmees
Le total général plaintes/Confirmées
No. procédures disciplinaires engagées suite des
plaintes de mauvais traitements
No. Procédures pénales engagées suite des plaintes
de mauvais traitements
Le total général des procédures disciplinaires
et/ou pénales /confirmées
Les résultats des procédures disciplinaires et/ou
pénales
21. Penitenciarul Vaslui
No. de plaintes pour mauvais traitements déposées
contre le personnel pénitentiaire/No. Plaintes
confirmées
No. de plaintes pour mauvais traitements déposées
contre les membres de groupes spéciaux
d’intervention de l’établissement /No. Plaintes
confirmees
Le total général plaintes/Confirmées
No. procédures disciplinaires engagées suite des

-

-

-

01.01.2010-31.12.2010

01.01.2011-30.06.2011

Total

3/0

1/0

4/0

-

-

-

3/0

1/0

4/0

-

-

-

3

1

4

3/0

1/0

4/0

- 3 en cours de
jugement

- 1 en cours de
jugement

- 4 en cours de
jugement

01.01.2010-31.12.2010

01.01.2011-30.06.2011

Total

2/0

-

2/0

-

-

-

2/0
-

-

2/0
18

plaintes de mauvais traitements
No. Procédures pénales engagées suite des plaintes
de mauvais traitements
Le total général des procédures disciplinaires
et/ou pénales /confirmées
Les résultats des procédures disciplinaires et/ou
pénales

1

-

1

1/0

-

1/0

1 non commencement
de la poursuite pénale

-

1 non
commencement de la
poursuite pénale

1. Penitenciarul-Spital Tg. Ocna
No. de plaintes pour mauvais traitements déposées
contre le personnel pénitentiaire/No. Plaintes
confirmées
No. de plaintes pour mauvais traitements déposées
contre les membres de groupes spéciaux
d’intervention de l’établissement /No. Plaintes
confirmees
Le total général plaintes/Confirmées
No. procédures disciplinaires engagées suite des
plaintes de mauvais traitements
No. Procédures pénales engagées suite des plaintes
de mauvais traitements
Le total général des procédures disciplinaires
et/ou pénales /confirmées
Les résultats des procédures disciplinaires et/ou
pénales

01.01.2010-31.12.2010

01.01.2011-30.06.2011

Total

1/0

-

1/0

-

-

-

1/0

-

1/0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. Centrul de Reeducare Tg. Ocna
No. de plaintes pour mauvais traitements déposées
contre le personnel pénitentiaire/No. Plaintes
confirmées

01.01.2010-31.12.2010

01.01.2011-30.06.2011

Total

1/0

-

1/0

19

No. de plaintes pour mauvais traitements déposées
contre les membres de groupes spéciaux
d’intervention de l’établissement /No. Plaintes
confirmees
Le total général plaintes/Confirmées
No. procédures disciplinaires engagées suite des
plaintes de mauvais traitements
No. Procédures pénales engagées suite des plaintes
de mauvais traitements
Le total général des procédures disciplinaires
et/ou pénales /confirmées
Les résultats des procédures disciplinaires et/ou
pénales

-

-

-

1/0

-

1/0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

01.01.2010-31.12.2010

01.01.2011-30.06.2011

Total

129/3

37/0

166/3

3/0

4/0

7/0

132/3

41/0

173/3

28

0

28

145

36

181

173/8

36/0

209/8

SituaŃia pe întreg sistemul penitenciar în perioada de referinŃă este următoare:
UnităŃi din subordinea AdministraŃiei NaŃionale a
Penitenciarelor
No. de plaintes pour mauvais traitements déposées
contre le personnel pénitentiaire/No. Plaintes
confirmées
No. de plaintes pour mauvais traitements déposées
contre les membres de groupes spéciaux
d’intervention de l’établissement /No. Plaintes
confirmees
Le total général plaintes/Confirmées
No. procédures disciplinaires engagées suite des
plaintes de mauvais traitements
No. Procédures pénales engagées suite des plaintes
de mauvais traitements
Le total général des procédures disciplinaires

20

et/ou pénales /confirmées
Les résultats des procédures disciplinaires et/ou
pénales

- 110 non
commencement de la
poursuite pénale
- 34 en cours de
jugement
- 1 refus de la plainte
- 12 sanctions de la
Commisse de
discipline
- 16 sanctions de la
Commisse de
discipline
- 1 suspension
-1 annulé

- 32 non
commencement de la
poursuite pénale
- 3 en cours de
jugement
- 1 refus de la plainte

- 142 non
commencement de la
poursuite pénale
- 37 en cours de
jugement
- 2 refus de la plainte
- 12 sanctions de la
Commisse de
discipline
- 16 sanctions de la
Commisse de
discipline
-1 suspension
-1 annulé
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I.

INTRODUCTION

As a result of the resolution signed by the Director General of the National
Administration of Penitentiaries resolution, aiming to create a realistic image, based
on concrete data, of the prison violence phenomenon, as well as of identifying those
casualty elements that may lead to aggressive behaviors among detainees, a
qualitative and quantitative analysis was initiated in order to record negative events
occurred in prisons in 2010.
Besides the limits imposed by the absence of some structured information to
cover similar time intervals in the past years and to permit at the same time creation
of a comparative analysis regarding evolution of this phenomenon, this research
wants to be a first step in the direction of an approach focused on concrete data
which can perceive the dynamics and features of the behaviors searched and to put
the basis of the strategy to reduce violence in the prison system.

II.

WORKING METHODOLOGY

The sources at the base of this statistical process consist of the daily informing
on the main negative events occurred at each detention facility level, transmitted to
the central administration in the interval January the 1st – December the 31st 2010.
Therefore, the total number of 44 penitentiaries, having detainees in custody, was
taken into consideration.
The analyzed events are aimed at aggressive behaviors of detainees and, using
the orientation/direction of getting aggressiveness loose, they are split into two main
categories:
Hetero-aggressive behaviors;
Self-aggressive behaviors.
Out of the reported events, the most relevant for the self-aggressive type
category were considered the following:
Self-aggressions (autolytic behaviors);
Suicide attempts/suicide risk behaviors (para-suicide);
suicide;
and for the hetero-aggressive behaviors category:
aggressions/attacks among prisoners;
aggressions against staff (assault).
For each event the following criteria were used:
a) administrative/record
prison establishment;
region the prison belongs to;
ROMÂNIA, Bucureşti, Str. Maria Ghiculeasa nr.47 ,sector 2
Pagina web: www.anp-just.ro
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prison profile (reeducation centre, prisons for juveniles and young
people, prison hospitals, prisons)
average of detainees (during 2010) in the prison;
b) temporary
date of occurrence;
month;
week day;
hour;
c) context
place/area where the event occurred;
on going activity (this criterion is not used for
self-aggressive
behaviors);
d) „actors”
age category of the authors (juveniles, young people, adults);
gender (males, females);
prison regime;
offence;
alcohol/substance use (present/absent);
Motivation;
e)action (the event itself):
method;
tools (for self-aggressions);
consequences (for hetero-aggressive behaviors: with/without medical
care);
wounded part (exclusively for self-aggressions).
Starting with November, having an orientation value and in order to highlight a
possible relevance for future research, the following criteria have been overworked:
Modality to classify prisoners according to
prison regime
(classified according to the law (initially)/ progressively/regressively);
Reoffending status (without criminal record (FAP), with criminal
record (AP), recidivist (R) );
Family relationships during the last 6 months (frequently visited,
rarely, at all);
Educational level (illiterate, basic, secondary, high-school, higher
education);
Involvement in activities during the last 6 months (work activities
(M), programs (P), other activities /competitions, contests, community
outings, counseling (A);
Presence/absence of psychiatric diagnosis.
Conclusions and recommendations envisage both isolated analysis of each
criterion in hand, and the results obtained from the correlation of two or more criteria.
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Chapter I
SELF-AGGRESSION
Self-aggressions
Suicide attempts and high suicide risk
behavior (para-suicide)
Suicide
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1. SELF-AGGRESSIONS
In the present study there were analyzed, as self harm, those autolytic
behaviors involving physical injury but, after medical evaluation, they proved to be not
life-threatening for the subject.

OVERVIEW

During 2010, the Romanian Penitentiary System recorded a number of 799
self-aggressions at an average of 27546 actual persons in custody. We emphasize
that this is the number of events and not the number of people who resorted to self
harm.
However, analysis (nominal) made at the moment of data entering, indicated
there are persons deprived of liberty who resorted several times to self-aggressive
conduct (sometimes even during one single day).
Analyzing how frequently these behaviors occur, by comparing to the average
results in a statistical average of 2.90 annual self-aggressions, for every 100 persons
in custody (taken for average in the system).
The average number means the number of people who are (on average) in the
unit / system (not running during the reference interval).
The significance of these data is that, in 2010, for every 100 persons in
custody about 3 such events occurred.
Given the fact that, depending on the specific unit, certain types (categories)
significantly exceed average penal system, while others are far below this, we have
achieved and recorded in the statistical average of each category of penal institutions
( Average class) as follows:
Prisons: 2.43 self-aggressions for every 100 people in custody;
Penitentiary Hospital: 12.67 self-aggressions per 100 people in
custody;
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Pagina web: www.anp-just.ro

5

ANNEXE No. 4
PREVALENCE OF AGGRESSIVE BEHAVIOURS AMONG DETAINEES – 2010
____________________________________________________________
Prison for Juveniles and Young People 2.05 self-aggressions for
every 100 people in custody;
Rehabilitation centers: self-aggressions not reported.
For none of the analyzed categories/units criteria relating to human resources
(level of appointment, training, seniority system), leadership style, type of relationship
(staff-staff or staff-detainees) were taken into consideration.

Frecventa comportamentelor autoagresive, in functie de specificul
unitatii penitenciare (raportare la efectivul mediu custodiat)
14,00%

12,67%

12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%

2,43%

2,00%

2,05%

0,00%

0,00%
Penitenciare

Penitenciare pentru Penitenciare Spital
Minori si Tineri

Centre de
reeducare

Depending on the specific prison facility, self-aggressions distribution in the
prison system presents the following coordinates:

PRISONS:
Penitentiaries significantly above the statistical average (average per category
is 2.43-class) are as follows:
 Codlea (9,38%);
 Aiud (8,17%)
 Oradea (5,63%),
 Giurgiu (5,59%)
 Arad (4,90)
 Târgu Jiu (3,63)
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The situation concerning the frequency of such incidents in all prisons in the
system is to be found in the table below.
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Distributia autoagresiunilor in penitenciare, prin raportare la efectivul mediu costodiat

VASLUI

0,37%

TULCEA

0,81%

TIMISOARA

0,76%

TARGU JIU
TARGSOR

3,63%
0,51%

SLOBOZIA

2,71%
2,31%

SATU MARE
POARTA ALBA
PLOIESTI

0,58%
0,90%

PELENDAVA

1,19%
5,63%

ORADEA
MIERCUREA CIUC

2,33%

MARGINENI

2,23%

IASI

2,18%
5,59%

GIURGIU
GHERLA

1,93%

GALATI

2,92%

FOCSANI

1,27%

DR. TR. SEVERIN

1,30%

DEVA

0,32%

CRAIOVA

2,87%

COLIBASI

2,99%

CODLEA

9,38%
3,06%

RAHOVA
JILAVA
BRAILA
BOTOSANI

1,65%
1,09%
0,95%

BISTRITA

1,35%

BAIA MARE

1,68%
1,31%

BACAU
ARAD

4,90%

AIUD
0,00%

8,17%
1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%
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PENITENTIARY HOSPITAL
In the Prison hospitals, the system average (2.9%) is exceeded, and the
category one recorded at the level of this type of units (12.67%) recommends a
detailed analysis on the causes of occurrence with a greater frequency of the
aggressive behavior in this category of units.
Even at this category of units level, a different situation presents
Colibaşi Penitentiary Hospital, which, during 2010, recorded an average of
47.46 incidents per 100 persons detained, taking into account the average
number of detainees was 118.
We emphasize that even if we use purely quantitative criteria (number of
self-aggressions), Prison Hospital Colibaşi recorded a number of incidents (56)
higher than units with a 10 times higher number of detainees (eg Rahova - 48
self-aggressions to 1571 detainees or Jilava with 20 self-aggressions per 1213
persons).
Beyond custodial prison population characteristics and peculiarities /
specificity of these units: very large transit - with consequences of instability and the
inability to achieve a herd adequate knowledge of the in custody persons deprived of
their liberty concentrated in confined spaces, psychiatric diagnosis (specific sections)
prohibition of smoking, chronic diseases, etc.., staff’s ability to manage such
situations may also pose a potential problem.
Issues mentioned above may be considered also for Prison Hospital Rahova
(17.91%) in a 67-person average actual in custody.
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Frecventa comportamentelor autoagresive in Penitenciarele
Spital, in functie de efectivul mediu custodiat
50,00%

47,46%

45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%

17,91%

15,00%
10,00%
5,00%

3,73%

6,33%

7,62%

6,67%

0,00%
S POARTA
ALBA

S JILAVA

S COLIBASI

S DEJ

S RAHOVA

S TARGU
OCNA

PRISONS FOR JUVENILES AND YOUNG PEOPLE
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Frecventa autoagresiunilor in penitenciarele pentru minori si
tineri (raportare la efectivul mediu custodiat)
3,50%

3,16%

3,00%

2,77%

2,50%
2,00%
1,50%
1,00%

0,78%

0,50%
0,00%
PMT TICHILESTI

PMT CRAIOVA

PMT TARGU MURES

In prisons, whose specific focuses on categories of children and young
people deprived of their liberty, the average category (2.05%) is below the system
average 2.9%), being exceeded only at the Prison for Juveniles and Young People
Tichileşti.

REHABILITATION CENTERS
The units for juveniles sentenced to institutionalization measure in a
rehabilitation center did not report self-harm behaviors.

QUANTITATIVE EVALUATION - the number of self-aggressions occurred in each
prison establishment in 2010
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Distributia autoagresiunilor in functie de unitatea de
detentie
0

CR TARGU OCNA
CR GAESTI

0

CR BUZIAS

0
2

VASLUI

7

TULCEA

8

TIMISOARA
TARGU JIU

15
3

TARGSOR
S TARGU OCNA

8
12

S RAHOVA
S DEJ

8
56

S COLIBASI

20

S JILAVA

5

S POARTA ALBA

13

SLOBOZIA

10

SATU MARE

7

POARTA ALBA
PLOIESTI

5
2

PELENDAVA
PMT TARGU MURES

3

PMT CRAIOVA

8

PMT TICHILESTI

8
27

ORADEA

9

MIERCUREA CIUC

20

MARGINENI

30

IASI

85

GIURGIU

21

GHERLA
GALATI

26
8

FOCSANI
DR. TR. SEVERIN

7
2

DEVA
CRAIOVA

31
25

COLIBASI

53

CODLEA

48

RAHOVA

20

JILAVA

6

BRAILA

10

BOTOSANI
BISTRITA

7
6

BAIA MARE
BACAU

11
57

ARAD
AIUD

90
0
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Distributia comportamentelor autoagresive in functie de regiunile geografice
250

207

200

155

150

62

50

78

69

63

Sud - Vest
Oltenia
(Craiova)

98

Sud - Est
(Poarta
Alba)

100

67

Vest
(Timisoara)

Sud
Muntenia
(Mărgineni)

Nord - Vest
(Gherla)

Nord -Est
(Iasi)

Centru
(Aiud)

Bucuresti
Ilfov
(Bucureşti Rahova)

0

From the description above it results that in prisons located in the South and Central Muntenia the number of these
events was higher than in the rest of the geographical areas. These units recorded almost half (45%) of self-harm behaviors of the
system.
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Using TEMPORARY CRITERIA (month, day of week, time slot) results in the
following situations:
Evolutia comportametelor autoagresive in cursul anului 2010
100

92

90
80

88

75

70

64

60

67

67
60

66

60

69

53

50
40

38

30
20
10

IE

IE
D

N

EC

EM
BR

BR

IE
O
IM

BR

IE

TO
M

O
C

EM
BR

A

SE
PT

UG

US
T

LI
E
IU

IU

N

IE

I
M
A

IL
IE

E

PR
A

RT
I
M
A

UA
R

FE
B

IA

N

UA

RI
E

RI
E

0

During 2010, August and September, Thursday and Monday, showed the
highest frequency of self harm behaviors.
Distributia comportamentelor autoagresive in cursul
saptamanii
160
140

132
120

120

126

134
123

100

90
80

74

60
40
20
0
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Distributia comportamentelor autoagresive in functie de
intervalul orar
250

216
200

150

142

132

125
100

86
69
50

29
0

06 - 08

08 - 12

12 - 16

16 - 18

18 - 20

20 - 22

22 - 06

We appreciate that the highest frequency of aggressive behavior is actually
recorded in the time interval 20:00 to 22:00 since the incidents occurring in a period
of 2 hours is approaching the number recorded in the range 08:00-12:00 (4 h.) and in
the range 12:00 – 16:00, held every 2 hours, on average, 108 events.
Considering the range 12:00 to 16:00 compared with the range 8:00 to
12:00, covering the period of day in which the current work (catering, walking,
sports, educational and psychosocial programs, escorting to the court, work,
health care, etc.).
Range 18:00 -20:00 to be interpreted in conjunction with activities taking place
during this period of time (dinner, appeal).
Next, if we refer to the sub-context, which considers the place / area where
the incident occurred, the most frequently (759 of 799 incidents) self-aggressions
occurred in the detention room.
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Spatiul in care se produc autoagresiunile
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The instruments and methods used, as well as the injured parts offer clues
about both the most accessible instruments and on the severity of lesions.
As I already mentioned, injuries were assessed only harms / injuries, selfinflicted which were not likely to jeopardize the subject’s life (in terms of medical care
provided).
Obiectele utilizate in vederea producerii de autoagresiuni
449

1

Coada lingura

Bricheta
(autoincendiere)

29
CombinaŃii de
diverse obiecte

10

Ingerare obiecte
metalice

26
Sârma

88

50
Ciob (sticlă,
faianŃă)

Cui

146

Lama de unică
folosinŃă

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

Disposable blades, nails, broken glass and pieces of wire are the most
accessible objects used in the production of self harm.
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AUTOAGRESIUNI - Metoda utilizata
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Zona afectata
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By analyzing the above graphics we conclude that self-aggressions occur
most frequently as follows:
by producing cut wounds on the forearms / arms, using disposable
blades;
by placing metal objects (nails) intracranial;
ingestion of foreign objects (nails, wire, tail tablespoon).
ROMÂNIA, Bucureşti, Str. Maria Ghiculeasa nr.47 ,sector 2
Pagina web: www.anp-just.ro

18

ANNEXE No. 4
PREVALENCE OF AGGRESSIVE BEHAVIOURS AMONG DETAINEES – 2010
____________________________________________________________

Given the sub-features related to the subject’s gender and age, distribution of
persons who resort to self harm is as follows:
DistribuŃia, in funcŃie de categoria de varsta a persoanelor care
au recurs la autoagrsiuni

30; 4%
59; 7%
MINORI
TINERI
ADULTI

710; 89%
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Distributia, in functie de gen, a celor care au recurs la
comportamente autoagresive
21; 3%

Barbati
Femei

778; 97%

Motivation of subjects, although used and processed as a criterion, could not
provide relevant information that can be processed statistically, both because of the
large number of situations where it was not specified, but even more importantly, the
diversity of reasons which formed the basis of this gesture (examples: to move to
another room to hold, to expedite resolution of requests (to receive envelopes, to be
presented to the shops, although the shop was closed, some forbidden objects have
been confiscated, ask permission to be rewarded with removal from prison, ask for
medication which was not prescribed by a doctor, his incident report was drafted
earlier, the lack of cigarettes and coffee, ask for a transfer, conflicts with other
persons deprived of liberty, etc.).
The prison regime and the offense for which the offenders are convicted
represent sub-criteria related to “actors” and may provide relevant information on
those who resort to self-harm:
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DistribuŃia în funcŃie de regimul de executare al persoanelor care
au recurs la autoagresiuni in anul 2010
300
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Regim de
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1
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1
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internării

0

Persons deprived of liberty which are divided into regimes that allow less
freedom of movement (maximum security / closed) frequently resort to self harm.
However, significant percentages (57%) of those who are involved in such
events are imprisoned for crimes perpetrated with violence (physical assault
involving a victim), according to the schedule below:
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Infractiunile pentru care sunt condamnate persoanele care
recurg la comportamente autoagresive
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SECONDARY SUB-CRITERIA
Since November, for those who have resorted to self harm, the secondary
sub-criteria presented in the introduction were used as follows:
In November and December a number of 135 self-aggressions occurred and
involved 122 detainees, and the modality to enforce the prison regime of the people
involved at the time of self-aggressions was:
:
103 according to the law (the first classification, according to criteria
set by law);
3 progressive (the reconsideration met the criteria to reach a less
restrictive regime);
29 recessive (the reconsideration was moved to a more restrictive
regime).
Relapse status of subjects indicates that those who are not at the first offense are
more likely to self harm than those who are for the first time in prison:
78 recidivists;
27 with criminal records;
30 without a criminal record.
Subjects’ educational level
in 21 (of 135) cases they were illiterate;
in 32 cases enrolled in primary education (I - IV);
in 66 cases enrolled in secondary education (V - VIII)– 48%;
in 16 cases attended high school (IX - XII).
None of the cases involved persons evaluated with higher education, although
the education level does not correlate directly with self-aggressions (those who
attended secondary education were more frequently involved in self harm compared
with lower levels of education). Starting with the high-school level the frequency of
such behaviors is significantly reduced.
Relationship (visits) with family members:
in 17 of the cases they were visited at least once a month in the last 6
months;
in 42 cases they were rarely visited (more than once in the last six
months);
in 76 cases (about 50%) they were not visited.
Participation in activities:
In 64% of cases assessed during the last six months the subjects had been
included in various activities and programs, as follows:
8 in work activities;
7 in school classes;
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51 in educational or psycho-social assistance programs;
21 in various activities (sports, library, competitions, contests,
counseling).
In 48 cases were not included in any activity whatsoever.
The sub-criterion psychiatric diagnosis allowed the detection of number of
people involved in 135 self-harm cases. Thus, out of the total number of 122 persons
deprived of liberty, 69% (85) are diagnosed with mental disorders.

PROFILE
Based on statistical data presented, we can sketch a profile of the person
resorting to self harm behaviors, namely:
male;
over 21 years of age;
distributed in maximum security or closed prison regime;
reoffender;
tried or convicted for crimes of robbery or murder;
with psychiatric diagnosis;
attends secondary school;
rarely or never visited.
Statistically, there is most likely to produce cut wounds on the forearms, using
a disposable blade in the detention room, consequently to a situation experienced as
frustrating.
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2. ATTEMPTED SUICIDE AND HIGH RISK SUICIDAL
BEHAVIORS (PARASUICIDE)

OVERVIEW
The second type of events, self-harm category, recorded in the prison system
in the months evaluated, aims at:
suicide attempts (as self-harm behaviors initiated in order to suppress
their own lives);
parasuicide (a test that has the appearance of an attempted suicide,
but the objective is not the subject’s death).
The arguments for parasuicide, even without explicit intentionality to suppress
one’s own life, to be introduced in the statistics, are:
- on the one hand parasuicide is a predictor for suicide, and,
- on the other hand, even in the absence of intention, these behaviors are at high
risk of producing suicide.
Also, in support of this argument, we refer to both of cases when, as a result of
ingestion of drugs, death occurred, although there were not identified elements of a
premeditated suicide (letters to family, signs or symptoms of depressive episode,
etc.).
Although in many analyzed cases a demonstrative gesture was clearly
revealed as well as the lack of any intent to complete action (they went on their own
initiative to the medical center for providing medical care or times and places have
been chosen with maximum exposure so that to provide guarantees the subjects will
be prevented from completing the gesture), these situations are included in statistics
due to the risk of - unintentionally completion of gesture.
Although in terms of their veracity, attempts can be placed on a bipolar
axis at one topping demonstrativeness and on the other full authenticity,
however we believe no matter how simulated it may seem, any attempt should to be
seen and dealt with all seriousness , whereas the one in question may inadvertently
be taking his/her life.
Therefore the criterion for including this behavior in statistics was not
necessarily INTENTION to suppress their lives, but the risk of reaching this end.
If one can speak of suicidal behavior, the variety of means to achieve extreme
purpose, the subject’s choice is determined by many factors, including: efficiency,
rapidity, ease of execution, imitation, spectacular, keeping physical appearance and
physical integrity.
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Ultimately, however, the means of suicide is determined by its significance and
the mental condition of a person when committing suicide.
It is assumed that the means chosen illustrate the effectiveness of authenticity
attempted suicide. Traditionally it is considered that the main autolytic means are:
 traumatic (throw out the window and shooting);
 asphyxiation (gas inhalation, submersion, strangulation);
 Toxic (ingestion of substances).
In prison, the highest frequency of suicide attempts have occurred by ingestion
of drugs and other substances that by hanging people being captured or prevented
from completing the gesture by prison staff or other persons deprived of liberty. In
one case the person was caught before proceeding to act effectively in the
preparatory phase (the instrument was found in his baggage (string) and family letter
that explains their gesture).

In 2010, the entire prison system, there were 211 suicide-risk behavior /
suicide attempts (97 in the first half and 114 in the last six months of the year),
registering an average of 0.77 percent of system People custody.
PRISONS
Average category at the prison system level is slightly below the system
average, being 0.70 percent of custodial persons.
The penitentiaries where the number of such behaviors was higher are:
Rahova Prison;
Giurgiu Prison;
Codlea Prison;
GalaŃi Prison;
Craiova Prison;
Iaşi Prison;
Oradea Prison
These, according to the schedule below, are above-average category (0.70%).
Some units highlighted in this presentation are also reflected in the frequency of
behaviors related to self harm above: the penitentiary Codlea, Giurgiu Oradea.
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Frecventa comportamentelor cu risc de suicid in unitatile
penitenciare

0,55%

VASLUI
TULCEA
TIMISOARA

0,00%
0,10%
0,73%
0,67%

TARGU JIU
TARGSOR
SLOBOZIA

0,00%

SATU MARE

0,00%
0,42%

POARTA ALBA
PLOIESTI
PELENDAVA

0,00%
0,00%
1,04%

ORADEA
MIERCUREA CIUC
MARGINENI

0,26%
0,33%
1,16%

IASI

1,84%

GIURGIU

0,83%

GHERLA

1,46%

GALATI
FOCSANI
DR. TR. SEVERIN
DEVA

0,32%
0,37%
0,48%
1,20%

CRAIOVA

0,72%

COLIBASI

1,42%

CODLEA

1,85%

RAHOVA

0,74%

JILAVA
BRAILA

0,18%

BOTOSANI

0,19%
0,19%
0,00%

BISTRITA
BAIA MARE
BACAU
ARAD
AIUD

0,48%
0,26%
0,54%

0,00% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00% 1,20% 1,40% 1,60% 1,80% 2,00%
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PRISONS HOSPITAL
In Prisons hospital, the risk of suicidal behavior is found to be more frequent than in
the penitentiaries, the average being 2.79% class of persons in custody. Numerically,
their distribution is:
Jilava Hospital Prison (9)
Colibaşi Hospital Prison (6)
Dej Hospital Prison (4)
Rahova Hospital Prison (3)
Poarta Albă Hospital Prison (2)
Hospital Prison (0)
Frecventa comportamentelor cu risc de suicid in Penitenciarele
Spital
6,00%

5,08%
5,00%

4,48%
3,81%

4,00%

2,85%

3,00%
2,00%

1,49%

1,00%

0,00%
0,00%

S POARTA
ALBA

S JILAVA S COLIBASI

S DEJ

S RAHOVA

S TARGU
OCNA

As with self harm, the greater frequency of suicide risk behaviors is recorded
in the Colibaşi Prison Hospital.

PRISONS FOR JUVENILES AND YOUNG PEOPLE
In establishments where juveniles and young people are detained the number of
attempts was relatively low, the average category (0.65) is below the system average
(0.77):
Târgu Mureş PJY (3)
Craiova PJY (2),
Tichileşti PJY (1),
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Frecventa comportamentlor cu risc de suicid in penitenciarele
pentru minori si tineri
0,90%

0,78%

0,80%

0,69%

0,70%
0,60%
0,50%

0,40%

0,40%
0,30%
0,20%
0,10%
0,00%

PMT TICHILESTI

PMT CRAIOVA

PMT TARGU MURES

REHABILITATION CENTERS
The rehabilitation centers such behaviors have rarely found a single event of
this type were reported during 2010, the Center for Juvenile Targu Ocna.
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Distributia (criteriul numeric) comportamentelor cu risc de suicid
în unităŃile penitenciare
2010

1

CR TARGU OCNA
CR GAESTI

0

CR BUZIAS

0
3

VASLUI
TULCEA

0
1

TIMISOARA

3

TARGU JIU

4

TARGSOR
SPITAL TARGU OCNA

0
3

S RAHOVA

4

S DEJ

6

S COLIBASI

9

S JILAVA
2

S POARTA ALBA
SLOBOZIA

0

SATU MARE

0
5

POARTA ALBA
PLOIESTI

0

PELENDAVA

0
3

PMT TARGU MURES
2

PMT CRAIOVA
1

PMT TICHILESTI

5

ORADEA
1

MIERCUREA CIUC

3

MARGINENI

16

IASI

28

GIURGIU
9

GHERLA

13

GALATI
FOCSANI

2

DR. TR. SEVERIN

2
3

DEVA

13

CRAIOVA
6

COLIBASI

8

CODLEA

29

RAHOVA
9

JILAVA
1

BRAILA

2

BOTOSANI
1

BISTRITA
BAIA MARE

0
4

BACAU
ARAD
AIUD

3
6

0
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DistribuŃia în funcŃie de regiunile geografice a
comportamentelor cu risc de suicid
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In the prisons situated in Ilfov Bucharest areas, namely South Muntenia one can find 46% of the prison system behaviors
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EVOLUTION IN THE MONTHS OF THE YEAR 2010 OF SUICIDE RISK
BEHAVIOURS
Distributia, in lunile anului 2010, a comortamentelor cu risc de suicid
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It shows a slight increase in these behaviors in the spring (May - 24) and
autumn (September - and October 22 - 21). The day of the week which appears with
the highest frequency of suicide risk behaviors, is Wednesday.
DISTRIBUTIA, IN ZILELE SAPTAMANII, A COMPORTAMENTELOR CU RISC DE
SUICID
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Distributia comportamentelor cu risc de suicid, in cursul zilei, in functie de
intervalul orar
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In this case, which slots in suicide attempts occur directly correlated to the
seriousness of the gesture. Please note that these intervals are related mainly to the
moment of event discovery (especially for the ingestion of drugs) and less precise
time of occurrence.

Prison regime in which the authors with risk of suicidal behaviors are assigned
If we consider the criterion of enforcement regime, there is a higher frequency
of these behaviors with untried and convicted detainees in closed regime serving.
Please note that those in pretrial detention generally obey the specific rules of the
closed regime (in terms of freedom of movement), so that, overall, prevention and the
closed regime can become contributory factors of risk behaviors suicide in the prison
population.
Sex and age of authors indicate the highest frequency among the adult
population (aged over 21 years), male. This indicator has, however, very great
significance, and this category represents the vast majority of those serving
sentences of deprivation of liberty in places of detention. Thus, at the end of 2010,
juveniles accounted for about 1.7% of the general population and approximately
4.3% of total women.

ROMÂNIA, Bucureşti, Str. Maria Ghiculeasa nr.47 ,sector 2
Pagina web: www.anp-just.ro

35

ANNEXE No. 4
PREVALENCE OF AGGRESSIVE BEHAVIOURS AMONG DETAINEES – 2010
____________________________________________________________

Comportamente cu risc de suicid - locul producerii
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The degree of exposure (yard vs. walking; bathroom) is also an indicator of the veracity of the gesture. In most common
cases of drug ingestion correlates with the retention chamber and asphyxiation (hanging) in the bathroom or other areas with
visibility / low exposure.
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In the cases we refer (ingestion of drugs - Board of possession, hanging question - bathroom) opportunities to be prevented /
stopped are relatively low, the visibility of this act is reduced.

METODA UTILIZATĂ
140

115

120

100

77

80

60

40

13

20

1

1

AUTOINJUNGHIERE

NEPRECIZAT

1

1

1

1

SPANZURARE SI
PLAGA TAIATA

TENTATIVA
ELECTROCUTARE

PLAGĂ TĂIATĂ
PROFUNDĂ LA
NIVELUL AMBELOR
ANTEBRAłE (de
natura a pune viata
in pericol)

PLAGĂ TĂIATĂ,
PROFUNDĂ, LA
NIVELUL GÂTULUI
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0
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MEDICAMENTE
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Ingestion of drugs or other toxic substances (60% of cases) is the method used most frequently, followed by hang
method (36% of cases).
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If we consider the sub-features related to gender and age, people who are most at risk
for suicidal behavior often are:
I. AGE CATEGORY
Categoria de v arsta a pe rsoane lor priv ate de libertate cu
comportamente cu risc de suicid

21; 10%

2; 1%

ADULTI
TINERI
MINORI

188; 89%

II. GENDER

DistribuŃia, în funcŃie de sexul autorilor, a comportamentelor cu
risc de suicid

10; 5%

BARBATI
FEMEI

201; 95%
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Regimul de executare al persoanelor private de libertate cu comportamente cu
risc suicidar
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Somehow unusual, even though the maximum-security regime has the lowest freedom of movement, the frequency of these
behaviors is lower in these individuals. Thus, although the premises indicated direct correlation between the degree of freedom of
movement and risk of suicide, the figures show that suicide attempts correlate to a greater extent with the interval immediate to
reception in prison and less degree of freedom of movement.
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OFFENCES THE DETAINEES WITH SUICIDE RISK BEHAVIORS ARE
TRIALED OR CONVICTED FOR
InfracŃiunile comise de persoanele private de libertate cu
comportamente cu risc de suicid

DISTRUGERE 1
LOVITURI CAUZATOARE DE M OARTE 2
PERVERSIUNI SEXUALE 1
VIOL

12

ULTRAJ 1
TENTATIVA EVADARE 1
TENTATIVA DE OMOR 4
55

TALHARIE
31

OM OR
LIPSIRE DE LIBERTATE 1
TRAFIC PERSOANE/ LEGEA 678/2001 3
L39/2003 1
L143/2000

8

INSELACIUNE

8

FURT

79

EVADARE 1
COMPLICITATE TENTATIVA DE TALHARIE 1
COMPLICITATE FURT 1
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

total 2010

Data from the chart above indicates a higher incidence of suicide risk
behaviors detainees who were involved in crimes involving physical violence upon
the victim directly (murder, attempted murder, causing death strikes, robbery, rape,
sexual perversion, assault, trafficking and deprivation of liberty) – 108 (51%). Among
the alleged crimes which did not imply the victim’s physical aggression, theft is the
most frequently found.
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MOTIVATION
Also in this case alleged motivation was very different according to subjects,
not allowing practically identification of a constant or a higher frequency of a type of
justification. In each case the motivation is very personal, so that a statistical
statement is extremely difficult.
From the data available came into bolder relief justifications and explanations
of the authors aiming:
- Death of a close person,
- Family conflicts,
- Conflicts or threats received in the detention room,
- Process-related complaints, conviction, prison regime or postponing enforcement
parole,
In many cases the subjects’ motivation is not stated in information provided.

SECONDARY SUBCRITERIA
Complementary to the objective factors, outlined above, also the subjective
factors intervene, namely psychological vulnerability, risk of decompensation
browsing amid the stress of a criminal trial in progress, efforts to adapt to the prison
regime and the uncertainty of the future. This interpretation is also supported by
figures related to increased frequency of these behaviors with the individuals for the
first time in prison.
Although having indicative value, not being used for the entire study the
secondary sub-criteria indicate the following:
relapse state - indicates that 75% of perpetrators of attempted suicide / suiciderisk behaviors are not reoffenders (without/with criminal records);
family relationships – 55% are visited by family members (frequently or
rarely);
educational level – 50% secondary school (grades V – VIII);
way of distributing into prison regime - 80% of authors were assigned to the
enforcement regime as a result of the first analysis of the committee in charge,
aspect which correlates with remand;
75, 6% (31) of the 41 people with suicide attempt are known as psychiatric
diagnosed.
PROFILE
Based on statistical data presented, we can sketch a profile of potential
suicide author / suicide risk behaviors, namely:
man aged over 21 years, on remand or during the initial sentence serving,
offender, tried or convicted for violent crimes, with psychiatric diagnosis, with an
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average education level (secondary), confirming the relationship with his family (likely
to have occurred lately disputes or relationship loss: death, abandonment of family).
Statistically he will use the hang method in the bathroom or ingestion of drugs
(or other toxic substances available), in his detention room, motivation being directly
correlated with the existence of conflict, loss or difficulties related to the criminal trial
(evolution of process, the conviction received).

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS
Although the profile picture above seems a fairly general, and certainly needs to
be continued for an evaluation by all sub-criteria listed above for a longer-term, this
description calls to focus the efforts of the prison services specialist (social
reintegration, medical and prison regime alike) to achieve a broader knowledge of
people in quarantine during the first part of the sentence.
In this respect, the establishments which detain a high percentage of persons
on remanded or imprisoned in the first part of their sentence (the first 6 to 12
months), regardless prison regime, the priority is to achieve a full initial
assessment, to identify any psychological or social vulnerabilities as well as
providing specialist support to those with vulnerabilities that increase the risk
of suicide / suicidal behaviors.
It is recommended that behavior should be observed upon receipt of
conviction (especially for long sentences or those perceived as unfair by the
subjects) and family relationship.
At the same time, we stress the need to improve communication between
medical staff and rehabilitation staff, respectively prison regime, with the
purpose of providing information on mental health issues of custodial persons.

Given the prevalence of these behaviors with people distributed in semi-open
regime (higher than in the maximum-security regime) differentiated
approach is advisable to those in the initial period of serving, regardless
the prison regime in which they are assigned.
However, if we consider the method used (ingested drugs or toxic substances)
drug monitoring circuit (entry into possession, use, trading) or toxic
substances in places of detention should be considered in a strategy to
reduce the incidence of these behaviors.

3.SUICIDE
Due to the relatively low number of events produced in the prison system a
statistically meaningful situation for this area can not be achieved, hence in
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accordance with the parameters used for other events, we present below, 10 cases
of suicide which occurred in the prison system in 2010.
We consider that two of the cases presented we speak of suicides
inadvertently produced as a result of ingestion of drug overdose, reported as
deaths. We do not have information on intentionality of gesture.
OVERVIEW

During were assessed interval at the prison system level,10 suicides took place with
the following general characteristics:
AGE: in 7 of 10 cases, the authors’ age is over 30 years;
GENDER: male;
MARITAL STATUS: 7/10 unmarried or divorced, 1/10 married; 2/10
concubinage;
EDUCATION: 3 illiterate, 2 primary education, 3 secondary education, 1 high
school education (10 grades) , 1 higher education
OFFENCE: in 7 of 10 cases suicide was committed by those who have
committed violent offenses: murder, attempted murder, robbery, attempted
rape;
PRISON REGIME: the authors were serving sentence in different prison
regimes (remand to maximum security), a constant was not drown from this
point of view.
METHOD: 7 - hang, 2 – voluntary drug ingestion, 1 – jumping of the window;
HOUR INTERVAL: All authors have moved to act in different time intervals
(between 08.00 and 23.00)
WEEK DAY: suicide occurred on different days, a higher frequency occurring
on Wednesday (4/10)
PLACE: in 4 cases detention room, the toilet in 3 cases, 1 case out of the
prison, a hospital case, a case was not clear where.
FAMILY RELATIONSHIP: liaising with the family is found in equal measure for
all the authors of suicide (5 maintained family contact being were visited, and 5
had not been visited in the last 6 months).
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RELAPSE STATUS – Suicide is also reflected in recidivist category (5) and
those in prison for the first time (5).
MODALITY OF DISTRIBUTION INTO PRISON REGIME – In all cases
analyzed in the second semester, which used the enforcement regime criterion,
the inclusion was made according to criteria set by law (the first regime which
included: MSR, respectively SOR, R);
PSYCHIATRIC DIAGNOSIS: All three people who committed suicide in the last
six months of 2010, for whom there was additionally used this criterion, had
been recorded with psychiatric diagnosis.

ROMÂNIA, Bucureşti, Str. Maria Ghiculeasa nr.47 ,sector 2
Pagina web: www.anp-just.ro

46

ANNEXE No. 4
PREVALENCE OF AGGRESSIVE BEHAVIOURS AMONG DETAINEES – 2010
____________________________________________________________

Evolutia comportamentelor autoagresive in cursul anului 2010
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Chapter II
HETEROAGGRESSIVITY
Attacks / clashes between detainees
Aggressions committed by detainees against prison
staff
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1. ATTACKS / CLASHES BETWEEN DETAINEES
OVERVIEW
In 2010, 1307 incidents: aggression/clashes between detainees. occurred in
the penitentiaries.
According to context, they are divided into two main categories:
aggression (the initiator of the incident was identified)
clashes (the initiator of the incident was not identified)
Depending on the recorded consequences the assessed incidents are divided
into two categories:
- requiring medical care - 67% of incidents
- not
requiring
medical
care
33%
of
incidents
Tipul incidentelor, in functie de consecintele inregistrate

435; 33%

FARA VATAMARE

CU VATAMARE

872; 67%

Thus, from the 1307 incidents recorded during 2010, there is a statistical
average at the prison system level: 4.76 such events per 100 detained persons.
In terms of frequency of the faults (percent of detainees), there are significant
differences between different categories of penal institutions, as follows:
Category average:
penitentiaries – 4,38%;
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Penitentiaries for Juveniles and Young People – 12,43%;
Prison-hospitals – 8,18%;
Rehabilitation Centers – 1,73%
Frecventa agresiunilor intre persoanele private de libertate, in
functie de tipul unitatii de detentie
14,00%

12,43%

12,00%
10,00%

8,18%
8,00%
6,00%

4,38%

4,00%

1,73%

2,00%
0,00%

Penitenciare

Penitenciare
pentru Minori si
Tineri

Penitenciare
Spital

Centre de
Reeducare

PENITENTIARIES
Penitentiaries significantly above the statistical average (mean category 4.38) are:
Codlea (8,14%);
Târgu Jiu (7,75%)
Slobozia (7,08%)
Satu Mare (6,94%)
Rahova (6,87%)
GalaŃi (6,85%)
Vaslui (5,67%)
Giurgiu (5, 33%)
Arad (5,07%)
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PENITENTIARIES FOR JUVENILES AND YOUNG PEOPLE
These penal institutions record the highest frequency of aggression / clashes
among detainees; they appeared on average three times more frequently than in
prisons:
Frecventa agresiunilor/altercatiilor intre persoanele private de
libertate in penitenciarele pentru minori si tineri
25,00%

20,00%

19,76%

15,00%

11,07%
10,00%

6,46%
5,00%

0,00%

PMT TICHILESTI

PMT CRAIOVA

PMT TARGU MURES

The Prison for Juveniles and Young People Tichileşti shows a five times higher
frequency of incidents than in prison (on average) and over two times higher
compared to the prison unit where these incidents had the highest frequency (Codlea
- 8, 14%).

PRISON HOSPITALS
Hospital units also recorded a high frequency of these incidents, the Penitentiary
Hospital Colibaşi (almost three times more frequently than in prison) and the Prison
Hospital Dej (over two times more common), significantly exceeding the average for
prisons.
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Frecventa agresiunilor/altercatiilor intre persoanele private de libertate in
penitencarele spital
14,00%

11,86%
12,00%

10,48%

10,00%
8,00%

7,46%

7,50%

S RAHOVA

S TARGU
OCNA

6,72%
5,06%

6,00%
4,00%
2,00%
0,00%

S POARTA
ALBA

S JILAVA

S COLIBASI

S DEJ

REHABILITATION CENTERS
The rehabilitation centers usually were not recorded (reported) with such
incidents, the only unit in the year 2010, where such events occurred was the
Rehabilitation Center Targu Ocna which recorded clashes with 3 to 50 custodial
person, the frequency being 6% recorded.

The charts below show the frequency of incidents in the prisons (1) and their
number in all prison establishments (2).
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Frecventa agresiunilor intre persoanele private de libertate in
penitenciare
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Distributia (numerica) a agresiunilor/altercatiilor intre
persoanele private de libertate in unitatile penitenciare
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According to the region the penitentiaries belong to, aggression / clashes between persons deprived of liberty are distributed
as it follows:

Distributia, in functie de regiunile geografice, a altercatiilor intre persoanele
private de libertate, in anul 2010
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Thus, the South East and South-Muntenia recorded the highest number of assaults / clashes between detainees.
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During 2010, in May, July and August there were recorded most incidents of
this type among detainees.
Evolutia, in lunile anului 2010, a agresiunilor intre persoanele private de
libertate
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During the week, Mondays and Tuesdays recorded the highest number of
assaults / clashes between detainees.

Distributia, in functie de zilele saptamanii, a agresiunilor intre
persoanele private de libertate
250

200

211

202

191

197
181
166

159

150

100

50

0
LUNI

MARłI

MIERCURI

JOI

VINERI

ROMÂNIA, Bucureşti, Str. Maria Ghiculeasa nr.47 ,sector 2
Pagina web: www.anp-just.ro

SAMBATĂ

DUMINICĂ

58

ANNEXE No. 4
PREVALENCE OF AGGRESSIVE BEHAVIOURS AMONG DETAINEES – 2010
____________________________________________________________
Distributia agresiunilor/altercatiilor in cursul zilei
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The intervals 12 to 16 and 08 to12 recorded the highest number of clashes
between detainees, aspect which correlates with the activities taking place, usually
between the hours (08 - 16 - is the range within which staff are engaged in direct
activities with detainees).
In terms of location (space) when altercations / aggression between
detainees, appear most frequently usually are:
where supervision is reduced (detention rooms - 918 incidents);
where in a certain time frame, several activities overlap (wing hall,
reception area);
where the presence of a large number of persons deprived of liberty
is allowed (walk-yard).
In line with the spaces, the activities on going when the incidents occur
are:
stationary (detention room);
walk (walk-yards);
going to / from activities (wing corridor).
Below you can find details related to places and activities that have the highest
vulnerability in terms of likelihood of incidents.
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SpaŃiul in care au avut loc, cu cea mai mare frecventa, agresiunile intre
persoanele private de libertate
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Locul producerii
AUTODUBA
BLOC ALIMENTAR
CAMERA
CAMERA AREST
CAMERA BAIE
CLUB
CURTE ASTEPTARE
SECTOR VIZITE
CURTE INTERIOARA
CURTE PLIMBARE
G.A.Z.
GRUP SANITAR
HOL ACCES CURTE
PLIMBARE
HOL CABINET MEDICAL
HOL SCOALA
HOL SECTIE
IESIRE SALA SPORT
IESIRE SECTOR VIZITE
IESIRE SALA CLASA
INFIRMERIE
INSTANTA
MAGAZIE ECHIPAMENT
PC 2
PUNCT LUCRU
EXTERIOR+INTERIOR
PLATOU SECTIE RSD
PPD
PUNCT COMERCIAL
SALA CURS
SALA MESE
SCARI INTRE SECTII
SECTOR VIZITE
ATELIER
BAZA SPORTIVA
CABINET MEDICAL
GARAJ AUTO
PAVILION SCOALA
SCOALA
TRASEU SALA MESE
TOTAL

sem I
4
1
437
12
3
4

sem II
6
1
477
3
1
3

TOTAL 2010
10
2
914
15
4
7

1
1
62
1
3

0
0
74
0
2

1
1
136
1
5

1
1
1
46
1
1
1
6
1
1
2

0
1
0
65
1
2
2
8
2
1
1

1
2
1
111
2
3
3
14
3
2
3

5
2
9
2
4
7
1
1
0
0
0
0
0
0
0

9
0
11
1
1
4
0
0
1
1
2
2
1
1
1

14
2
20
3
5
11
1
1
1
1
2
2
1
1
1

622

685

1307
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Given the sub-criterion related to prison regime, that results the most detainees involved in aggression are serving in semiopen regime.

DISTRIBUTIA, IN FUNCTIE DE REGIMUL CELOR IMPLICATI IN AGRESIUNI
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The assaults involved 3174 people: 2259 aggressors and 915 victims, stating that if an altercation / assault involved more
detainees, but could not have identified those who initiated the aggression, all persons involved have been placed in the statistical
category of perpetrators. In 17 clashes, there have not been provided any data related to aggressors, as they could not be
identified.
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The crimes for which people involved in aggression are in prison (as
aggressors - the originators of the conflict):
- 934 (42%) were convicted for crimes not involving physical assaults on the victim
(theft, fraud, bribery, crimes of the customs code, escape, evasion, trespassing,
etc.) ;
- 1314 (58%) for crimes with violence, physical assault, involving victims (robbery,
murder, rape, blows causing death, injury);

Tipurile de infractiuni pentru care sunt condamnate persoanele
care au initiat incidentele (agresorii)

infracŃiuni ce nu
implică agresiune
fizică ; 934; 42%

infractiuni cu
agresarea fizică a
victimei ; 1314; 58%

Motivation is diverse incidents, most of them (1000 incidents) were
reported spontaneous conflicts arising between those involved, followed by older
misunderstandings (161), disagreement on watching TV, disagreement on
cigarettes, disagreement on the disappearance of goods, and in 13 cases the
reason was refusal to have sexual intercourse.
Consumption of alcohol or other substances was not a circumstance
favoring these incidents, only three cases out of 1307 found alcohol use with those
involved.
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Given the sub-criterion concerning age and gender of those involved, the
distribution is as follows:

Distributia, in functie de categoria de varstă a celor implicati in
incidente
79; 6%
164; 13%
AdulŃi
Tineri
Minori

1064; 81%

Distributia, in functie de gen, a celor implicati in incidente

23; 2%

BărbaŃi
Femei

1284; 98%
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Thus, most people who initiate such incidents are male, aged over 21 (adults).

SECONDARY SUB-CRITERIA
Since November, those sub-criteria mentioned in the introductory part for
people involved in attacks / clashes have been used.
Thus, in November and December there were 212 attacks / clashes, which
involved 472 detainees and the way of establishing the prison regime for the people
involved at the time of the incident was:
379 according to the law (the first classification, according to criteria
set by law) – 80%;
23 progressive (the reconsideration have met the requirements to
achieve a less restrictive regime) - 4%
70 recessive (the reconsideration were included in a more restrictive
regime) – 16%.
Relapse status of subjects indicates that those who are for the first time in prison are
involved in a smaller proportion in this type of incident:
205 reoffenders (43,4%);
135 with criminal records (28,6%);
132 without criminal records (28%).
Educational level of subjects:
62 (out of 472) illiterate – 13%;
98 attended primary education (grades I - IV) – 21%;
187 attended secondary education (grades V – VIII) - 40%;
116 attended high school education (grades IX – XII) – 24%
9 attended higher education – 2%
Those who attended secondary and high school education were more
frequently involved in attacks, compared with lower levels of schooling. The higher
level also shows the lowest frequency of these behaviors, although the number of
graduates of higher education in the general prison population remains quite low.
Link (visits) with family:
In 187 of assessed cases detainees were visited at least once a month
in last 6 months;
In 212 cases they were rarely visited (more than once in the last six
months);
In 73 cases (15%) were not visited.
Participation in activities:
In 81% of cases evaluated in the last six months the subjects had been
included in various activities and programs, as follows:
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109 work;
23 school classes;
114 educational programs or psychosocial assistance;
133 various activities (sports, library, competitions,
counseling)
In 92 cases (19%) they were not included in any activity.

contests,

Psychiatric diagnosis sub-criterion revealed that out of 472 people imprisoned,
33% (85) are diagnosed with mental disorders.

PROFILE
Statistically, most likely to engage in aggression / altercation shall be a
person deprived of liberty:
male;
adult;
distributed in semi-open regime (classified by law in the first period of the
sentence);
trialed or convicted for offences with violence;
reoffenders or with criminal record;
secondary education level (or high school)
maintains family relationship (frequently or rarely)

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS
The semi-open regime is highlighted as the regime in which incidents between
detainees occur with increased frequency and debates efficiency of distribution
criteria, given that in this regime, (having regard to the principle of progressivity)
should be distributed those people who duet o their progress and behavior changes
are more prepared for life in community.
At the same time, we consider that if a prison recorded a high frequency of these
behaviors Codlea (average 2010-565), Târgu Jiu (average 2010-413) and Slobozia
(average 2010-480) mainly detailed analysis is needed, given the average number,
relatively few people in custody.
Also, special attention is required even for juvenile and youth prisons and in
particular the Prison for Juveniles and Young People Tichileşti in order to identify
the causes that enhances aggression and generates a high frequency of these
events.
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AGGRESSION AGAINST STAFF
OVERVIEW
During the period evaluated, the prison system has recorded 78 incidents in
which staff, while exercising their duties, was assaulted by detainees.
83 imprisoned people were involved most of them serving in semi-open or
maximum-security regime.
Although different categories of events have been reported there were taken
into account other situations, such:
assault;
use of force situations;
necessity to use restraint;
aggression / clashes between detainees.
Also, there were instances where staff assault occurred when they intervened
in conflicts arising between detainees in an attempt to reconcile them.
The authors of aggressions against staff were convicted for crimes, with
the highest frequency, involving direct aggression on the victim (murder, attempted
murder, robbery, bodily harm, rape). However, four of the authors were serving a
custodial sentence for assault.
Attacks against staff have been reported in 23 penitentiaries, and the highest
frequency was found in the following prisons:
Giurgiu (10);
Timişoara (7);
Târgu Jiu (7)
Spital Jilava (6)
The rehabilitation centers or in prisons for juveniles and young adults, have not
recorded assaults on staff.
The aggressors are male, over 21 years, four authors belong to the youth
category.
Most events took place in August (14), Wednesday and Friday between the
hours 08-12 (followed by 12 to 16), the detention room, wing corridor / wing or
doctor’s office.
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Distributia, in unităŃi, a agresiunilor asupra cadrelor
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Distributia, pe regiuni, a agresiunilor asupra cadrelor în anul 2010
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Western Region (15) namely Bucharest-Ilfov and South West Oltenia (each
with 14) record together more than half the total number of incidents in the system
products.
COMPARATIVE EVOLUTION OF THE NUMBER OF INCIDENTS AND NUMBER
OF AGGRESSORS IN THE TWO SEMESTERS OF 2010
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Distributia, pe luni, a agresiunilor asupra cadrelor în anul 2010
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In the second half of the year, August and October that a significant
increase of these incidents, the trend being descendant toward the end of period.

Distributia, in cursul săptămânii, a agresiunilor asupra cadrelor în anul
2010
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On Wednesdays and Fridays were recorded, with the highest frequency, attacks on
staff and slots cover these situations occur during the day when most activities are scheduled,
i.e., 08-12 and 12-16.
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Distributia, in cursul zilei, în funcŃie de intervalul orar, a agresiunilor asupra
cadrelor
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ONGOING ACTIVITIES AT THE TIME OF THE INCIDENT

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ongoing activity
The right to visit or shop
Health care
Clean the walking yard / household
activities
Participation in court hearing
Getting off/in the detention room
to/from activities
Participation in discipline committee
Preparing to move from room
Search
Preparing for transfer / receive
transfer
Presentation in court
Delegated judge hearing
Stationary
Locomotion to the specific transport
vehicle
Chief of the wing report
Prison director hearing
Educational activities
Food distribution
Not specified

TOTAL

1st
semester
2
3

2nd
semester
4
4

Total
2010
6
7

1
1

1
1

2
2

6
2
0
1

5
1
2
7

11
3
2
8

1
0
1
3

5
1
1
11

6
1
2
14

1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
8

1
1
1
1
1
9

27

51

78

The activities when assaults on staff are recorded during 2010 are:
stationary (we appreciate that information did not contain sufficient
details to identify, specifically, the ongoing activity at the time);
Getting off/in the detention room to/from activities;
search;
health care.
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Spatiul in care se produc agresiunile asupra cadrelor
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Vulnerable sites in terms of risk to take on staff assaults are detention rooms (linked to the activities taking place at the time:
search, getting in / off the detention room) wing corridor and doctor’s office.
Regimul de executare al autorilor agresiunilor asupra cadrelor
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Persons deprived of freedom distributed in semi-open regime (33.3% of the total number of incidents) and those in maximum
security regime (28% of incidents) show, most frequently hostile behavior to prison staff.
If considering the situation of detainees distributed maximum-security arrangements such behavior is not a surprise, as they
are serving in a restrictive regime because both potential life sentence and demonstrated aggressiveness, for those serving in semiROMÂNIA, Bucureşti, Str. Maria Ghiculeasa nr.47 ,sector 2
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open regime can arise the efficiency criteria used for allocating the regime. We also underline the frequency of these behaviors in
untried and not distributed into regime.
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CRIMES THE AUTHORS OF AGGRESSION
AGAINST STAFF ARE SENTENCED FOR

Infractiunile pentru care sunt condamnati autorii agresiunilor
asupra cadrelor
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Crimes involving direct attacks on the victim (murder, robbery, attempted
murder, rape, grievous bodily harm, strikes) are represented in a higher percentage
(70.5% of cases) than other types of crime.

TYPES OF AGGRESIONS AGAINST PRISON STAFF

COMPARATIVE PRESENTATION BY SEMESTER
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BACKGROUND TO THE FULL YEAR 2010

Tipul de agresiuni asupra cadrelor

cu contact fizic (imbrâncire,
împingere, înjunghiere,
muşcare)

20; 26%
31; 39%

fara contact fizic (ameninŃări,
injurii)

intentii vadite atac/tentativa
de lovire

27; 35%

Aggression involving physical contact found in 39% of the incidents
listed, followed by verbal aggression, involving the type of injuries and threats.
We appreciate that situations of verbal assaults of inmates against staff find
themselves in a very small percentage of the above situation, many of which are
reported and recorded in the statistics at hand, even if they are penalized at the
prison level for being rude to staff.
We believe that a complete picture of verbal aggression of the persons
deprived of their liberty in relation to staff can be achieved by using the number of
incident reports prepared for this type of misconduct.
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SECONDARY SUB-CRITERIA
For November and December there were also used and sub-criteria on the
modality of distribution in prison regime, school level, contact with the support
environment, including in programs and activities, relapse status and presence /
absence of psychiatric diagnosis.
In those two evaluated months 11 persons deprived of liberty f were involved
in aggression against staff. Although this number does not allow relevant statistics for
the entire period, below the main features are found detached from the use of the
already mentioned sub-criteria:
81% were assigned to the regime due to the use of performance
criteria laid down by law (initial allocation) - 9 / 11;

36% with primary education, 36% with secondary education, 18%
illiterate, 8% high school education;

45% were frequently (monthly) visited by the family, 45% were
visited in the last six months, while 10% are rarely visit;

63% (7) of them were included in lucrative activities, programs and
educational and psychosocial support in the last six months, and
37% were not included in activities.

sub-criterion of relapse indicates that most of those involved
(90%) had previous convictions: 45% recidivists, 45% with criminal
records, only 10% without criminal record.
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40% of those involved in assaults on staff have psychiatric
diagnosis.

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS:
We return to the conclusions and recommendations in the chapter on
aggression / altercations between detainees in the sense that detainees distributed in
the semi-open regime require attention and the effectiveness of criteria used for
accession in a more permissive regime.
Increased freedom of movement (a question which allows mainly
massive stationary inmates in wing hallways of the semi-open regime, easy access
to personal property, which allow / promote theft from persons deprived of liberty,
greater organizational ability pressure on other groups, especially those in the first
part of sentence serving), provided that persons assigned to this regime although
they may meet the legal criteria for accession in the open regime, in fact, are not
prepared (in terms of behavioral changes) for ownership and proper management of
this freedom;
Classes of persons assigned to this regime (no criminal record and
repeat offenders in the same area, those who have served a long part of his/her
sentence, including life imprisonment and those in the first part of the sentence for
crimes that pose a lesser danger to society);
Control and monitoring / increased permissiveness;
can be detected as the main causes of under this scheme hetero-aggression.
All these elements on one side, not only do not allow an effective intervention,
but on the other hand promote violence.
If in regimes involving a more limited freedom of movement self harm
behaviors predominate, for the most permissive aggression directed at others
prevails.
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Evolutia comportamentelor heteroagresive in cursul anului 2010
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ANNEXE No. 5
HOTĂRÂRE Nr. 1897 din 21 decembrie 2006
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea
pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
Text în vigoare începând cu data de 14 decembrie 2010
REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMł
Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor
normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la
14 decembrie 2010.
Act de bază
#B: Hotărârea Guvernului nr. 1897/2006
Acte modificatoare
#M1: Hotărârea Guvernului nr. 1113/2010
Modificările şi completările efectuate prin actul modificator sunt scrise cu font italic.
În faŃa fiecărei modificări sau completări este indicat actul normativ care a efectuat
modificarea sau completarea respectivă, în forma #M1.
#CIN
NOTĂ:
Nu sunt incluse în textul actualizat modificările efectuate prin articolul unic pct. 115
din Hotărârea Guvernului nr. 1113/2010 (#M1). Reproducem mai jos aceste
prevederi.
#M1
"115. În tot cuprinsul regulamentului, sintagmele <<intervenŃie psihosocială>> şi
<<Plan de evaluare şi intervenŃie educativă şi terapeutică>> se înlocuiesc cu
sintagmele <<asistenŃă psihosocială>> şi <<Plan individualizat de evaluare şi
intervenŃie educativă şi terapeutică>>."
#B
În temeiul art. 108 din ConstituŃia României, republicată, şi al art. 86 alin. (2) din
Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de
organele judiciare în cursul procesului penal,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
ARTICOL UNIC
Se aprobă Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea
pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal,
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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ANEXA 1
REGULAMENT
de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse
de organele judiciare în cursul procesului penal
TITLUL I
DispoziŃii generale
#M1
ART. 1
Scopul reglementării
Prezentul regulament stabileşte modul de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind
executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul
procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare
Lege.
#B
ART. 2
Definirea unor expresii
În sensul prezentului regulament, expresiile de mai jos au următoarele semnificaŃii:
a) Serviciul de protecŃie a victimelor şi reintegrare socială a infractorilor prevăzut în
Lege - Serviciul de probaŃiune;
b) Serviciul de educaŃie, consiliere psihologică şi asistenŃă socială prevăzut în
Lege - Serviciul de educaŃie şi intervenŃie psihosocială;
c) persoane private de libertate - persoanele reŃinute, arestate preventiv,
condamnate la pedeapsa închisorii ori la detenŃiune pe viaŃă;
d) loc de deŃinere - penitenciarele cu regim de maximă siguranŃă, cu regim închis,
semideschis sau deschis, penitenciarele pentru minori şi tineri, penitenciarele pentru
femei, penitenciarele-spital, centrele de arestare preventivă şi secŃiile speciale de
arestare preventivă din subordinea AdministraŃiei NaŃionale a Penitenciarelor,
precum şi centrele de reŃinere şi arestare preventivă din subordinea Ministerului
AdministraŃiei şi Internelor.
TITLUL II
Executarea măsurilor de supraveghere şi a obligaŃiilor dispuse de instanŃă potrivit
Codului penal
#M1
ART. 3
Controlul executării măsurilor de supraveghere şi a obligaŃiilor dispuse potrivit
Codului penal
Executarea măsurilor de supraveghere şi a obligaŃiilor dispuse de instanŃă potrivit
Codului penal se asigură conform Hotărârii Guvernului nr. 1.239/2000 privind
aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziŃiilor OrdonanŃei Guvernului nr.
92/2000 privind organizarea şi funcŃionarea serviciilor de probaŃiune, republicată.
#M1
ART. 4 *** Abrogat
ART. 5 *** Abrogat
#B

2

TITLUL III
Executarea pedepselor privative de libertate
CAP. 1
Organizarea executării pedepselor privative de libertate
ART. 6
Scopul executării pedepselor privative de libertate
(1) Executarea pedepselor privative de libertate are drept scop asistarea
persoanelor private de libertate, în vederea reintegrării lor sociale şi a prevenirii
săvârşirii de noi infracŃiuni.
(2) Executarea pedepselor privative de libertate se face în condiŃii care să asigure
respectul demnităŃii umane, în conformitate cu prevederile Codului penal, republicat,
cu modificările şi completările ulterioare, ale Codului de procedură penală, republicat,
cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii şi ale prezentului regulament.
(3) EvidenŃa nominală şi statistică determinată de punerea în executare a
pedepselor şi măsurilor privative de libertate în locurile de deŃinere din subordinea
AdministraŃiei NaŃionale a Penitenciarelor este reglementată prin ordin al ministrului
justiŃiei.
ART. 7
Locul de executare a pedepselor şi măsurilor preventive privative de libertate
(1) Pedepsele şi măsurile preventive privative de libertate se execută în
penitenciare, centre de arestare preventivă, centre de reŃinere şi arestare preventivă,
secŃii speciale de arestare preventivă.
(2) În raport de regimul de executare aplicat, penitenciarele sunt cu regim de
maximă siguranŃă, cu regim închis, cu regim semideschis şi cu regim deschis.
(3) Într-un penitenciar pot funcŃiona secŃii distincte pentru aplicarea diferenŃiată a
mai multor regimuri de executare.
(4) În raport de prevederile legale, se pot înfiinŃa penitenciare speciale sau secŃii
pentru minori şi tineri, femei ori alte categorii de persoane private de libertate, care
necesită regim penitenciar specializat.
#M1
(5) În cadrul locurilor de detenŃie pot fi delimitate, pentru motive temeinic justificate,
spaŃii funcŃionale în scopul protejării persoanelor private de libertate care aparŃin unor
grupuri vulnerabile, cum ar fi minorităŃile sexuale sau orice alte categorii de persoane
protejate de legislaŃia antidiscriminare. Cazarea în aceste spaŃii se poate face numai
la cererea persoanelor în cauză şi numai pe durata pentru care este necesară
protecŃia.
#B
ART. 8
ÎnfiinŃarea şi conducerea locurilor de deŃinere
(1) Penitenciarele se înfiinŃează şi se desfiinŃează prin hotărâre a Guvernului şi
sunt instituŃii cu personalitate juridică subordonate AdministraŃiei NaŃionale a
Penitenciarelor.
(2) Penitenciarele se clasifică, în funcŃie de regimul de executare a pedepselor,
prin decizie a directorului general al AdministraŃiei NaŃionale a Penitenciarelor.
(3) Penitenciarele sunt conduse de către un director.
(4) Personalul necesar pentru funcŃionarea fiecărui penitenciar se stabileşte pe
baza propunerilor motivate ale directorilor penitenciarelor, aprobate prin decizie a
directorului general al AdministraŃiei NaŃionale a Penitenciarelor.
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ART. 9
ÎnfiinŃarea secŃiilor interioare şi exterioare
Directorul general al AdministraŃiei NaŃionale a Penitenciarelor poate înfiinŃa, prin
decizie, secŃii interioare sau exterioare pentru cazarea persoanelor private de
libertate, aflate în diferite regimuri de executare, prestarea muncii ori pentru
asigurarea protecŃiei, dacă este cazul.
ART. 10
Organizarea locurilor de deŃinere
(1) Penitenciarele se organizează şi se amenajează astfel încât să asigure condiŃii
necesare aplicării regimurilor de executare a pedepselor privative de libertate,
desfăşurării activităŃilor de educaŃie şi reintegrare socială, muncă sau alte activităŃi
lucrative, de cazare, hrănire, echipare, asigurarea asistenŃei medicale, igienei
individuale şi colective, precum şi realizării tuturor măsurilor de siguranŃă în raport cu
prevederile legale aplicabile fiecărei categorii de persoane private de libertate.
#M1
(1^1) ActivităŃile de educaŃie şi reintegrare socială, munca sau alte activităŃi
lucrative, hrănirea, echiparea, asigurarea asistenŃei medicale, igienei individuale şi
colective, precum şi activitatea de transport al persoanelor private de libertate de la
un loc de deŃinere la altul sau în alte scopuri stabilite de Lege se pot externaliza de
către AdministraŃia NaŃională a Penitenciarelor, conform prevederilor legale.
#B
(2) În cadrul penitenciarelor sunt organizate şi clar delimitate: sectorul de deŃinere,
sectorul administrativ, sectorul de producŃie şi alte spaŃii auxiliare.
ART. 11
Organizarea sectorului de deŃinere
(1) Sectorul de deŃinere, în funcŃie de profilul locului de deŃinere, are un punct de
primire a persoanelor private de libertate, o secŃie de carantină şi observare, clădiri
pentru cazarea acestora, birouri de lucru pentru personal şi judecătorul delegat
pentru executarea pedepselor privative de libertate, spaŃii destinate sectorului
medical, bloc alimentar, săli de mese, baie, spălătorie, frizerie, magazii pentru
păstrarea bunurilor personale ale persoanelor private de libertate, puncte comerciale
şi un sector de acordare a dreptului la vizită.
#M1
(2) În sectorul de deŃinere pot fi amenajate, în funcŃie de regimul de executare, săli
de clasă şi ateliere pentru formare profesională, bibliotecă, cluburi, cabinete de
psihologie, cabinete de asistenŃă socială, săli de terapie ocupaŃională, spaŃii pentru
practicarea sportului, terenuri pentru desfăşurarea activităŃilor în aer liber, locuri de
practicare a religiei, spaŃii pentru acordarea vizitelor intime.
#B
(3) Sectorul de deŃinere este compartimentat astfel încât să asigure condiŃiile
necesare separării diferitelor categorii de persoane private de libertate şi aplicării
regimurilor de executare.
(4) Amenajarea camerelor de deŃinere trebuie să Ńină cont de necesitatea cazării
individuale, în condiŃiile prevăzute de art. 81 alin. (4) şi (5) din prezentul regulament.
(5) Birourile judecătorilor delegaŃi pentru executarea pedepselor privative de
libertate, precum şi obiectele de mobilier şi de birotică aferente sunt asigurate din
bugetul fiecărui loc de deŃinere.
ART. 12
Organizarea sectorului administrativ
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Sectorul administrativ este situat în afara sectorului de deŃinere şi cuprinde birouri,
spaŃii destinate personalului care asigură paza şi intervenŃia, spaŃii destinate acordării
asistenŃei medicale a personalului, magazia pentru armament şi muniŃia de serviciu,
magazii pentru echipamentul cadrelor, depozit pentru mijloacele tehnice, armament
şi muniŃie, club, săli de pregătire şi instruire, bucătărie şi sală de mese pentru
personalul locului de deŃinere, spaŃii pentru depozitare, precum şi toate utilităŃile
necesare unei bune funcŃionări a administraŃiei.
ART. 13
Organizarea sectorului de producŃie
Sectorul de producŃie este situat, de regulă, în afara celui de deŃinere şi cuprinde
ateliere de producŃie, întreŃinere şi reparaŃii, depozite, garaj auto, alte clădiri şi
terenuri necesare formării profesionale a persoanelor private de libertate, precum şi
desfăşurării activităŃilor administrative.
ART. 14
Organizarea spaŃiilor auxiliare
SpaŃiile auxiliare sunt situate în afara locului de deŃinere şi cuprind locuinŃe de
serviciu, locuinŃe de intervenŃie şi spaŃii pentru activităŃi de pregătire, instruire şi
recreere a personalului şi a persoanelor private de libertate, precum şi gospodăria
agrozootehnică, acolo unde este cazul.
ART. 15
InspecŃiile şi controalele locurilor de deŃinere
(1) Pentru asigurarea bunei organizări şi funcŃionări a fiecărui loc de deŃinere din
subordinea AdministraŃiei NaŃionale a Penitenciarelor, acestea sunt supuse
inspecŃiilor şi controalelor curente, ocazionale, inopinate, tematice şi specializate.
Acestea se realizează fie din oficiu, fie pe baza unor sesizări sau plângeri şi
evaluează, verifică şi controlează modul de îndeplinire a dispoziŃiilor legale şi a
normelor interne, aplicarea regimului de executare a pedepselor şi a măsurilor
preventive, activitatea de educaŃie şi intervenŃie psihosocială, respectarea drepturilor
persoanelor private de libertate, situaŃia şi respectarea drepturilor persoanelor care
aparŃin unor grupuri vulnerabile, folosirea resurselor umane, materiale, financiare,
modul în care se realizează paza şi siguranŃa obiectivelor, prevenirea unor ilegalităŃi,
abuzuri şi situaŃii de risc, precum şi alte aspecte cu privire la organizarea şi
funcŃionarea locurilor de deŃinere.
(2) InspecŃiile şi controalele sunt realizate de către membrii Corpului de inspecŃie
al ministrului justiŃiei sau de alte persoane desemnate de acesta, de către inspectori
sau de persoane anume desemnate din cadrul AdministraŃiei NaŃionale a
Penitenciarelor, precum şi de către judecătorul delegat pentru executarea pedepselor
privative de libertate.
(3) Activitatea desfăşurată de serviciile de probaŃiune în penitenciar va fi evaluată
şi supusă controlului inspectorilor de probaŃiune din cadrul DirecŃiei de probaŃiune din
cadrul Ministerului JustiŃiei, al Corpului de control al ministrului justiŃiei sau al altor
persoane desemnate de acesta.
(4) Constatările, concluziile, recomandările şi evaluările finale fac obiectul unor
rapoarte care sunt aduse la cunoştinŃă ministrului justiŃiei, directorului general al
AdministraŃiei NaŃionale a Penitenciarelor şi personalului controlat. Acestea pot fi
făcute publice cu aprobarea autorităŃii care le-a dispus, a directorului general al
AdministraŃiei NaŃionale a Penitenciarelor sau a ministrului justiŃiei. DispoziŃiile Legii
nr. 182/2002 privind protecŃia informaŃiilor clasificate, cu modificările ulterioare, se
aplică în mod corespunzător.
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(5) Activitatea centrelor de reŃinere şi arestare preventivă din subordinea
Ministerului AdministraŃiei şi Internelor este supusă inspecŃiilor şi controalelor
efectuate de personal specializat din cadrul acestui minister, cu respectarea regulilor
şi procedurilor proprii privind organizarea şi desfăşurarea acestor inspecŃii şi
controale.
(6) Alte autorităŃi sau instituŃii ale statului pot efectua inspecŃii şi controale în cadrul
locurilor de deŃinere, în funcŃie de competenŃele acestora, potrivit legilor proprii de
organizare şi funcŃionare.
CAP. 2
Regulamentul de ordine interioară şi programul zilnic
SECłIUNEA 1
Regulamentul de ordine interioară
ART. 16
NoŃiunea de regulament de ordine interioară
Regulamentul de ordine interioară este documentul prin care directorul locului de
deŃinere stabileşte regulile pe care trebuie să le respecte persoanele private de
libertate şi personalul penitenciarului în vederea asigurării unui climat corespunzător
de ordine şi disciplină şi a respectării drepturilor persoanelor private de libertate.
ART. 17
Elaborarea regulamentului de ordine interioară
(1) AdministraŃia fiecărui loc de deŃinere, în funcŃie de particularităŃi, elaborează şi
aplică un regulament propriu privind ordinea interioară.
#M1
(2) Regulamentul de ordine interioară este aprobat de către directorul locului de
deŃinere. Un exemplar al regulamentului de ordine interioară este pus la dispoziŃia
persoanelor private de libertate, în fiecare cameră de deŃinere, în condiŃiile art. 73
alin. (2).
(2^1) Regulamentul de ordine interioară este modificat ori de câte ori este necesar,
fiind adus la cunoştinŃa persoanelor private de libertate în condiŃiile alin. (2).
(2^2) Regulamentul de ordine interioară se consideră comunicat ori de câte ori
persoana privată de libertate se reîntoarce în locul de deŃinere în care i-a fost adus la
cunoştinŃă, cu excepŃia cazului în care, de la data luării la cunoştinŃă, regulamentul a
suferit modificări şi/sau completări, caz în care acesta se comunică în condiŃiile alin.
(2).
(3) AdministraŃia locului de deŃinere este obligată să afişeze, în locuri vizibile,
drepturile şi obligaŃiile persoanelor private de libertate, precum şi normele de
conduită profesională ale personalului penitenciarului.
#B
ART. 18
Structura regulamentului de ordine interioară
(1) Regulamentul de ordine interioară cuprinde:
a) activităŃile zilnice pe care le desfăşoară persoanele private de libertate,
prevăzute la art. 19 - 21 din prezentul regulament;
b) posibilităŃile persoanei private de libertate de a comunica cu administraŃia locului
de deŃinere, cu autorităŃile judiciare şi administrative, cu soŃul sau soŃia ori rudele
până la gradul al IV-lea inclusiv ori cu alte persoane, cu apărătorii sau cu
reprezentanŃii misiunilor diplomatice, după caz;
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c) drepturile persoanelor private de libertate;
d) obligaŃiile şi interdicŃiile persoanelor private de libertate;
#M1
e) faptele care constituie abateri disciplinare sau infracŃiuni prevăzute de Lege;
#B
f) recompensele ce pot fi acordate persoanelor private de libertate;
g) sancŃiunile disciplinare ce pot fi aplicate persoanelor private de libertate;
h) măsuri de siguranŃă individuală şi colectivă adoptate la nivelul locului de
deŃinere;
i) modalitatea de păstrare a bunurilor persoanelor private de libertate;
j) regulile de igienă individuală şi colectivă;
k) procedura repartizării şi a transferului persoanelor private de libertate;
#M1
l) oferta programelor şi activităŃilor educaŃionale, culturale, recreative, sportive,
ocupaŃionale, terapeutice, de asistenŃă psihologică şi socială, instruire şcolară şi
formare profesională, precum şi de asistenŃă religioasă;
#B
m) modul de organizare a activităŃilor productive;
n) locurile destinate fumatului;
o) regulile de conduită pe care trebuie să le respecte personalul penitenciarului;
p) alte prevederi.
(2) Respectarea regulamentului de ordine interioară constituie o obligaŃie a tuturor
persoanelor private de libertate pe întreaga perioadă a privării de libertate.
SECłIUNEA a 2-a
Programul zilnic
ART. 19
Definirea programului zilnic
(1) Programul zilnic cuprinde totalitatea activităŃilor desfăşurate cu persoanele
private de libertate în cursul unei zile.
(2) Programul zilnic este diferenŃiat în raport de regimul de executare, vârstă, stare
de sănătate, folosirea la activităŃi productive ori de altă natură, anotimp, precum şi în
raport de zilele de repaus.
ART. 20
ConŃinutul programului zilnic
(1) În programul zilnic este stipulat, pe ore, timpul de muncă, timpul aflat la
dispoziŃia persoanei private de libertate şi cel de odihnă, precum şi timpul destinat
desfăşurării activităŃilor administrativ-gospodăreşti, de curăŃenie, de igienă, de
plimbare, de instruire şcolară şi formare profesională, activităŃilor educative,
religioase, sportive, de recreere şi de exercitare a unor drepturi.
(2) Pentru persoanele private de libertate bolnave, internate în spitale sau
infirmerii, precum şi pentru femeile gravide, programul zilnic este stabilit de medicul
curant.
(3) Planificarea activităŃilor în cadrul programului zilnic are în vedere ca persoanele
private de libertate să petreacă în afara camerelor de deŃinere cât mai mult timp.
(4) Persoanelor private de libertate care, din diferite motive, nu participă la activităŃi
productive, de educaŃie şi intervenŃie psihosocială sau de altă natură în afara
camerelor de deŃinere li se asigură zilnic cel puŃin două ore, timp destinat exerciŃiilor
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fizice şi plimbării. Pentru minori şi tineri, timpul destinat plimbării este de minimum 3
ore.
ART. 21
Comunicarea programului zilnic persoanelor private de libertate
#M1
(1) AdministraŃia penitenciarului are obligaŃia să aducă la cunoştinŃa persoanelor
private de libertate programul zilnic, elaborat în conformitate cu prevederile art. 19
alin. (2), şi să asigure afişarea în locuri vizibile a diferitelor tipuri de programe zilnice.
#B
(2) DispoziŃiile alin. (1) sunt aplicabile şi în situaŃia în care programul zilnic suferă
modificări sau completări.
ART. 22
Timpul de odihnă şi repaus
(1) Persoanelor private de libertate li se asigură zilnic minimum 8 ore de somn.
#M1
(2) Persoanelor private de libertate care muncesc sau desfăşoară alte activităŃi cu
caracter permanent li se asigură cel puŃin două zile consecutive de repaus pe
săptămână.
#B
(3) Zilele de sărbători legale sunt considerate zile de repaus.
CAP. 3
Drepturile, obligaŃiile şi interdicŃiile persoanelor private de libertate
SECłIUNEA 1
Drepturile persoanelor private de libertate
&.1. Dreptul la asistenŃă medicală
ART. 23
Reglementarea cadrului de realizare a asistenŃei medicale
(1) Activitatea de acordare a asistenŃei medicale persoanelor private de libertate
se desfăşoară cu respectarea reglementărilor Ministerului SănătăŃii Publice şi este
stabilită prin ordin comun al ministrului justiŃiei şi al ministrului sănătăŃii publice.
(2) Persoanele private de libertate sunt asigurate cu plata contribuŃiei pentru
asigurări sociale de sănătate de la bugetul de stat prin sume cu destinaŃie specială,
prin bugetul AdministraŃiei NaŃionale a Penitenciarelor, respectiv al Ministerului
AdministraŃiei şi Internelor.
#M1
(3) Persoanele private de libertate beneficiază în mod gratuit de servicii de
asistenŃă medicală şi de medicamente asigurate din Fondul naŃional unic de asigurări
sociale de sănătate, din bugetul locului de deŃinere şi din alte surse, potrivit legii.
#B
ART. 24
SpaŃii şi dotări necesare asigurării asistenŃei medicale
(1) Pentru asigurarea asistenŃei medicale persoanelor private de libertate, în cadrul
AdministraŃiei NaŃionale a Penitenciarelor funcŃionează o reŃea sanitară proprie, care
cuprinde: cabinete de medicină primară, cabinete de medicină dentară, farmacii,
puncte farmaceutice, infirmerii, cabinete şi ambulatorii de specialitate, penitenciarespital şi mijloace de transport medical.
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(2) Sectorul medical din cadrul unui loc de deŃinere cuprinde cel puŃin următoarele
spaŃii şi echipamente:
a) camere de infirmerie pentru bolnavi cu afecŃiuni acute, cronice reacutizate,
infectocontagioase, tratament antituberculos, persoane aflate în refuz de hrană;
b) camere pentru izolare respiratorie;
c) camere pentru recoltarea sputei;
d) cabinete de consultaŃii medicale şi stomatologice;
e) săli de tratament;
f) punct farmaceutic;
g) laborator de tehnică dentară;
h) mijloace de transport adecvate.
ART. 25
AsistenŃa medicală primară
#M1
(1) La nivelul fiecărui sector medical al unui loc de deŃinere se asigură cel puŃin un
medic de medicină generală sau medic cu specialitatea medicină de familie, precum
şi un număr corespunzător de cadre medii sanitare pentru asigurarea continuităŃii
asistenŃei medicale.
#B
(2) Serviciile de asistenŃă medicală primară sunt acordate de către medici, fie în
cabinetele medicale din locurile de deŃinere, fie în infirmerii, dacă pacientul necesită
supraveghere medicală permanentă, dar nu se impune internarea în spital.
ART. 26
AsistenŃa medicală ambulatorie
(1) AsistenŃa medicală ambulatorie se realizează la nivelul cabinetelor de
specialitate din locurile de deŃinere şi în ambulatoriile din structura penitenciarelorspital. La nivelul fiecărui sector medical al unui loc de deŃinere se asigură, după caz,
un medic psihiatru, un medic dentist sau un medic ginecolog. AsistenŃa medicală
ambulatorie poate fi acordată şi în ambulatoriile din reŃeaua Ministerului SănătăŃii
Publice sau ministerelor cu reŃea sanitară proprie, aflate în relaŃii contractuale cu
casa de asigurări sociale de sănătate.
(2) AsistenŃa medicală ambulatorie se acordă la recomandarea medicului curant,
în baza unui bilet de trimitere, în conformitate cu prevederile Contractului-cadru
privind condiŃiile acordării asistenŃei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale
de sănătate şi cu respectarea normelor metodologice de aplicare a acestuia.
ART. 27
Internarea şi externarea persoanelor private de libertate
(1) Serviciile medicale spitaliceşti se realizează prin internare în penitenciarelespital, precum şi în alte unităŃi sanitare de profil, aflate în relaŃii contractuale cu casa
de asigurări sociale de sănătate.
(2) Internarea persoanelor private de libertate se face în baza biletului de trimitere
eliberat de către medicul curant sau de către medicul de specialitate.
(3) La externare, persoanele private de libertate se transferă la locurile de deŃinere
de unde au fost internate.
(4) În situaŃii justificate, după externare, persoanele private de libertate pot fi
transferate şi în alte locuri de deŃinere, cu aprobarea directorului general al
AdministraŃiei NaŃionale a Penitenciarelor.
(5) Serviciile medicale spitaliceşti se acordă în conformitate cu prevederile
Contractului-cadru privind condiŃiile acordării asistenŃei medicale în cadrul sistemului

9

de asigurări sociale de sănătate şi cu respectarea normelor metodologice de aplicare
a acestuia.
ART. 28
AsistenŃa medicală dentară
(1) Serviciile de medicină dentară sunt acordate prin cabinetele de medicină
dentară din locurile de deŃinere.
#M1
(2) Serviciile de medicină dentară preventivă, tratamentele odontale prevăzute în
Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiŃiile acordării
asistenŃei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi
radiografiile dentare sunt gratuite şi sunt decontate din Fondul naŃional unic de
asigurări sociale de sănătate, în condiŃiile Contractului-cadru privind condiŃiile
acordării asistenŃei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi
ale normelor metodologice de aplicare a acestuia.
(3) Orice alt tratament de medicină dentară, cu excepŃia celor prevăzute la alin. (2)
şi acordate în condiŃiile Contractului-cadru privind condiŃiile acordării asistenŃei
medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi ale normelor
metodologice de aplicare a acestuia, solicitat de persoanele private de libertate, se
va efectua contra cost. PreŃurile pentru lucrările protetice şi alte servicii de medicină
dentară, care nu sunt prevăzute la alin. (2) şi nu sunt acordate în condiŃiile
Contractului-cadru privind condiŃiile acordării asistenŃei medicale în cadrul sistemului
de asigurări sociale de sănătate şi ale normelor metodologice de aplicare a acestuia,
sunt stabilite anual de fiecare loc de deŃinere în parte, potrivit metodologiei de calcul
aprobate prin decizie a directorului general al AdministraŃiei NaŃionale a
Penitenciarelor. Lista preŃurilor astfel stabilită va fi adusă la cunoştinŃa persoanelor
private de libertate prin afişare în locuri vizibile.
#B
(4) Tratamentele protetice sunt asigurate conform prevederilor Contractului-cadru
privind condiŃiile acordării asistenŃei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale
de sănătate şi cu respectarea normelor metodologice de aplicare a acestuia.
(5) Contravaloarea contribuŃiei personale pentru lucrările protetice se suportă de
către persoana privată de libertate.
#M1
(6) La solicitarea persoanei private de libertate care are afectată grav funcŃia
masticatorie în perioada detenŃiei, cu consecinŃe asupra funcŃiei digestive, situaŃie
identificată de un medic specialist din sistemul penitenciar, şi atunci când se constată
din analizarea veniturilor sale că nu are mijloacele financiare necesare,
contravaloarea contribuŃiei personale va fi suportată din bugetul unităŃii, în limita
fondurilor alocate în acest scop, sau din alte surse, potrivit legii.
#B
ART. 29
Asigurarea medicamentelor
(1) Persoanele private de libertate beneficiază gratuit de medicamentele prevăzute
în Nomenclatorul produselor medicamentoase de uz uman, aprobat de AgenŃia
NaŃională a Medicamentului.
(2) Prescrierea medicamentelor se face numai de către medicul curant, în urma
consultaŃiilor acordate sau la recomandarea medicilor de specialitate.
(3) Modul de acordare a medicamentelor cu şi fără contribuŃie personală decontate
din Fondul naŃional de asigurări sociale de sănătate este stabilit prin Contractul-cadru
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privind condiŃiile acordării asistenŃei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale
de sănătate.
ART. 30
Examenul medical
Examenul medical al persoanelor private de libertate se realizează la primirea în
locul de deŃinere, în mod periodic în timpul executării pedepsei, la transfer, la
punerea în libertate, la solicitarea persoanelor private de libertate, precum şi ori de
câte ori este necesar.
ART. 31
ConfidenŃialitatea datelor privind starea de sănătate a persoanelor private de
libertate
(1) Examenul medical se realizează cu respectarea confidenŃialităŃii acestuia şi a
intimităŃii persoanei în cauză.
(2) InformaŃiile cu privire la starea de sănătate pot fi furnizate numai în cazul în
care persoanele private de libertate îşi dau consimŃământul explicit sau în cauzele
expres prevăzute de lege.
(3) InformaŃiile rezultate din examenul medical vor fi arhivate în dosarul medical al
persoanei private de libertate, aceasta având dreptul să îşi consulte dosarul medical
sau să primească, la cerere, fotocopii de pe acesta, conform dispoziŃiilor art. 42 din
Lege, precum şi să solicite şi să primească, la externarea din spital, un rezumat scris
al investigaŃiilor, diagnosticului, tratamentului şi îngrijirilor acordate pe perioada
spitalizării, în conformitate cu prevederile art. 12 din Legea drepturilor pacientului nr.
46/2003.
ART. 32
Măsuri ocazionate de constatarea urmelor de violenŃă
(1) În cazul în care la examenul medical se constată că persoana privată de
libertate prezintă semne de violenŃă, medicul are obligaŃia de a consemna cele
constatate în dosarul medical al persoanei private de libertate şi de a înştiinŃa imediat
directorul locului de deŃinere. În cazul în care medicul constată că persoana
condamnată a fost supusă la tortură, tratamente inumane sau degradante ori la alte
rele tratamente, acesta va proceda potrivit prevederilor art. 51 alin. (3) din Lege.
(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), persoana condamnată la o pedeapsă privativă
de libertate are dreptul de a cere, în scris, să fie examinată, la locul de deŃinere, de
către un medic legist sau de către un medic din afara sistemului penitenciar.
(3) Constatările medicului din afara locului de deŃinere sunt consemnate în dosarul
medical al persoanei private de libertate, iar certificatul medico-legal se anexează la
fişa medicală, după ce pacientul a luat cunoştinŃă de conŃinutul său, sub semnătură.
(4) Cheltuielile ocazionate de examenele medicale prevăzute la alin. (2) se suportă
de către solicitant, cu excepŃia cazurilor în care se constată că acesta nu are
mijloacele financiare necesare pentru plata contribuŃiei personale, caz în care
cheltuielile vor fi suportate din bugetul unităŃii.
ART. 33
Măsuri în caz de autoagresiune
(1) În cazul în care medicul locului de deŃinere constată că persoana privată de
libertate a recurs la acŃiuni de autoagresiune, întocmeşte un proces-verbal care,
după ce este avizat de către directorul unităŃii, se aduce la cunoştinŃa persoanei
private de libertate, sub semnătură, şi se ataşează la dosarul individual. O copie a
procesului-verbal se transmite instanŃei de executare.
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(2) Durata internării în spital se menŃionează în procesul-verbal care se comunică
de către administraŃia locului de deŃinere instanŃei de executare, pentru a proceda
conform dispoziŃiilor legale.
(3) Cheltuielile ocazionate de îngrijirile medicale şi tratamentul aplicat persoanelor
private de libertate în situaŃiile prevăzute la alin. (1) sunt imputabile celor în cauză.
ART. 34
Informarea persoanelor private de libertate despre evoluŃia stării de sănătate
(1) Cu prilejul consultaŃiei, persoanele private de libertate sunt informate cu privire
la starea personală de sănătate, despre prognosticul evolutiv, investigaŃiile necesare,
precum şi despre condiŃiile terapeutice.
(2) Persoanele private de libertate au dreptul să refuze o intervenŃie medicală,
asumându-şi în scris răspunderea pentru această decizie. Pacientul este informat
despre consecinŃele medicale ale refuzului sau întreruperii actelor medicale.
(3) Refuzul persoanei private de libertate privind efectuarea unei intervenŃii
medicale sau întreruperea actelor medicale la cererea acesteia nu poate face
obiectul unui raport de incident şi nu constituie abatere disciplinară.
ART. 35
Interzicerea experimentelor ştiinŃifice
Persoanele private de libertate nu pot fi supuse, nici chiar cu consimŃământul lor,
experimentelor ştiinŃifice.
ART. 36
AsistenŃa medicală a femeii gravide
(1) Medicul locului de deŃinere trebuie să ia în evidenŃă femeia gravidă încă de la
primire, dispensarizarea acesteia fiind efectuată conform indicaŃiilor medicului de
specialitate obstetrică-ginecologie.
(2) Femeia gravidă beneficiază pe perioada sarcinii de regim alimentar şi de
condiŃii de muncă potrivit normelor legale. ConŃinutul acestor norme legale este adus
la cunoştinŃă femeii gravide prin înmânarea unei fotocopii a acestor norme. Femeia
gravidă semnează pentru primirea acestor fotocopii.
(3) Femeia gravidă cu evoluŃie normală a sarcinii este internată cu 30 de zile
anterior datei probabile a naşterii într-o secŃie de specialitate a unui penitenciarspital.
(4) Penitenciarul-spital în care se află femeia gravidă ia măsuri pentru ca naşterea
copilului să se realizeze într-un spital din reŃeaua Ministerului SănătăŃii Publice.
ART. 37
DispoziŃii referitoare la îngrijirea unui copil în locul de deŃinere
#M1
(1) Locurile de deŃinere, desemnate prin decizie a directorului general al
AdministraŃiei NaŃionale a Penitenciarelor, asigură condiŃiile necesare pentru ca
mama privată de libertate, la solicitarea acesteia, să îşi poată îngriji copilul până la
împlinirea vârstei de un an.
#B
(2) În cazul naşterii unui copil, administraŃia locului de deŃinere asigură condiŃii
pentru declararea naşterii potrivit dispoziŃiilor art. 17 - 26 din Legea nr. 119/1996 cu
privire la actele de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare,
încunoştinŃând femeia gravidă cu privire la conŃinutul acestor dispoziŃii legale.
DispoziŃiile art. 36 alin. (2) teza finală din prezentul regulament se aplică în mod
corespunzător.
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(3) Copilul poate rămâne cu mama în camere special amenajate până la împlinirea
vârstei de un an, după care este încredinŃat tatălui, unui membru de familie sau unei
instituŃii specializate indicate de mamă.
(4) Cu acordul mamei, copilul poate fi încredinŃat şi înainte de împlinirea vârstei de
un an. ÎncredinŃarea se realizează şi atunci când mama nu este aptă să aibă grijă de
el sau îl supune la rele tratamente.
(5) În cazul când mama îşi poate manifesta voinŃa cu privire la încredinŃarea
copilului, i se ia consimŃământul, în scris, în două exemplare, de către judecătorul
delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, dintre care unul se
trimite persoanei fizice sau instituŃiei de ocrotire căreia i se încredinŃează copilul, iar
al doilea exemplar rămâne la dosarul individual al persoanei private de libertate.
(6) În situaŃiile prevăzute de alin. (2) - (5), se înştiinŃează DirecŃia generală de
asistenŃă socială şi protecŃia copilului, care procedează potrivit prevederilor Legii nr.
272/2004 privind protecŃia şi promovarea drepturilor copilului.
&.2. Dreptul la vizită
ART. 38
Organizarea acordării dreptului la vizită
(1) Pentru menŃinerea legăturii cu familia şi pentru medierea contactului cu diverse
persoane şi organizaŃii, administraŃia locului de deŃinere asigură posibilitatea vizitării
persoanelor private de libertate.
(2) AdministraŃia locului de deŃinere este obligată să asigure un program zilnic de
12 ore pentru exercitarea dreptului la vizită de către persoanele private de libertate.
#M1
(3) În cazul persoanelor condamnate din regimul de maximă siguranŃă şi închis,
precum şi în cazul acelora pentru care nu s-a stabilit încă regimul de executare a
pedepsei vizita se desfăşoară în spaŃii special amenajate, de regulă, cu dispozitive
de separare între vizitat şi vizitator, sub supraveghere vizuală.
#B
(4) Directorul unităŃii poate aproba, în situaŃiile prevăzute la alin. (3), ca vizita să se
desfăşoare în spaŃii fără dispozitive de separare în următoarele situaŃii:
#M1
a) pentru stimularea persoanelor private de libertate care au o conduită
corespunzătoare, participă activ la activităŃile lucrative, de educaŃie şi asistenŃă
psihosocială şi îndeplinesc obiectivele stabilite în Planul individualizat de evaluare şi
intervenŃie educativă şi terapeutică.
#B
b) cu ocazia unor evenimente deosebite, zi de naştere, căsătorie, naşterea unui
copil, decesul unui membru de familie;
c) la solicitarea membrilor Comitetului European pentru Prevenirea Torturii şi
Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante, cu ocazia vizitelor
întreprinse de aceştia în penitenciare.
#M1
(5) În cazul persoanelor private de libertate, încadrate în regimul semideschis şi
deschis, vizita se desfăşoară în spaŃii special amenajate, fără dispozitive de separare
între vizitat şi vizitator, sub supraveghere vizuală. În aceleaşi condiŃii se desfăşoară
vizita în cazul minorilor, indiferent de regimul de executare în care sunt încadraŃi.
#B
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(6) În cazuri temeinic justificate, directorul unităŃii poate dispune, în situaŃiile
prevăzute la alin. (5), ca vizita să se desfăşoare în spaŃii cu dispozitive de separare,
numai pe perioada care a determinat această măsură.
#M1
(7) Amenajarea şi dotarea spaŃiilor pentru acordarea dreptului la vizită se stabilesc
prin regulamentul prevăzut de art. 16 din Lege.
#B
(8) Durata şi periodicitatea vizitelor se stabilesc prin ordin al ministrului justiŃiei,
care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 39
Persoanele vizitatoare
(1) Persoanele private de libertate pot fi vizitate de soŃ sau soŃie ori de rudele până
la gradul al IV-lea inclusiv. Cu consimŃământul persoanei private de libertate, aceasta
poate fi vizitată şi de alte persoane, cu aprobarea scrisă a directorului locului de
deŃinere.
(2) Persoanele vizitatoare nu pot vizita simultan două sau mai multe persoane
private de libertate. Prin excepŃie, soŃul sau soŃia ori rudele până la gradul al IV-lea
inclusiv pot vizita simultan două sau mai multe persoane private de libertate, cu
respectarea regulilor de acordare a vizitei, corespunzătoare regimului de executare
cel mai sever în care se află una dintre persoanele vizitate.
(3) Numărul de persoane care pot vizita simultan una sau mai multe persoane
private de libertate poate fi limitat, prin decizie motivată a directorului penitenciarului,
în cazul în care nu sunt condiŃii pentru desfăşurarea în condiŃii normale a vizitei.
Copiii în vârstă de până la 14 ani pot vizita persoana privată de libertate numai
însoŃiŃi de o persoană majoră.
(4) Persoana sosită în vizită este obligată să-şi dovedească identitatea. Dovada
identităŃii se face cu cartea sau buletinul de identitate, cu paşaportul sau cu orice alt
act prevăzut cu fotografie, emis de o autoritate a statului al cărui cetăŃean sau
rezident este. În caz de îndoieli asupra realităŃii identităŃii, vizita nu se aprobă.
#M1
(4^1) RelaŃia de rudenie se dovedeşte de către persoanele vizitatoare prin actele
de stare civilă sau declaraŃie pe propria răspundere.
#B
(5) Nu este permisă vizita persoanelor care pot avea o influenŃă negativă asupra
comportamentului persoanelor private de libertate, a persoanelor care se află în stare
de ebrietate sau a celor care încearcă să introducă alcool ori obiecte interzise în locul
de desfăşurare a vizitei. Persoanele despre care se deŃin date şi informaŃii că ar
putea periclita siguranŃa locului de deŃinere nu sunt primite la vizită.
(6) Constatarea situaŃiilor prevăzute la alin. (5) se face prin dispoziŃie a directorului
locului de deŃinere.
ART. 40
Vizitele între persoanele private de libertate
(1) Directorul locului de deŃinere poate aproba vizite între persoane private de
libertate, indiferent de regimul de executare, în sectorul de acordare a drepturilor la
vizite, în spaŃii prevăzute cu dispozitive de separare.
#M1
(1^1) DispoziŃiile art. 38 alin. (4) lit. a) şi b) se aplică în mod corespunzător.
#B
(2) Despre efectuarea vizitei se fac menŃiuni în documentele de evidenŃă ale
fiecărei persoane private de libertate.
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ART. 41
Controlul corporal şi al bagajelor
#M1
(1) În scopul prevenirii introducerii în locul de deŃinere de armament, muniŃie ori
substanŃe stupefiante, toxice sau explozive, precum şi a altor bunuri şi obiecte
interzise a se afla în posesia persoanelor private de libertate, vizitatorii sunt supuşi în
mod obligatoriu controlului antiterorist ori de specialitate, prin observare, palpare,
control corporal sau utilizarea unor echipamente tehnice fixe ori portabile de
detectare a celor menŃionate, şi sunt obligaŃi să depună la postul de control bagajele
şi obiectele care nu au legătură cu efectuarea vizitei.
(1^1) Înainte de efectuarea controlului, persoanele vizitatoare sunt informate, prin
afişare în locuri accesibile acestora, cu privire la bunurile şi obiectele permise a se
afla în posesia persoanelor private de libertate.
(1^2) Bunurile şi obiectele interzise, nedeclarate, descoperite cu prilejul controlului
asupra persoanelor vizitatoare, se ridică şi se conservă, întocmindu-se un procesverbal în acest sens, fiind anunŃate de îndată organele de cercetare penală.
(1^3) Bunurile şi obiectele interzise care intră sub incidenŃa art. 74^2 din Lege sunt
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.
#B
(2) Acordarea dreptului la vizită implică efectuarea percheziŃiei corporale a
persoanei private de libertate, atât înainte, cât şi după efectuarea acesteia, în
condiŃiile prevăzute de art. 200 din prezentul regulament.
ART. 42
SancŃiunea nerespectării regulilor de desfăşurare a vizitei
Nerespectarea regulilor privind desfăşurarea vizitei atrage întreruperea acesteia,
iar motivele se consemnează de către cel care a luat măsura într-un registru special
constituit. În aceste situaŃii, vizita întreruptă se înregistrează ca fiind efectuată.
#M1
ART. 43
CondiŃii de acordare a vizitei intime
(1) Persoanele private de libertate beneficiază, la cerere, de vizită intimă dacă
îndeplinesc cumulativ următoarele condiŃii:
a) sunt condamnate definitiv şi sunt repartizate într-un regim de executare a
pedepselor privative de libertate;
b) nu sunt cercetate sau în curs de judecată în alte cauze penale;
c) există o relaŃie de căsătorie, dovedită prin copie a certificatului de căsătorie,
sau, după caz, o relaŃie de parteneriat similară relaŃiilor stabilite între soŃi;
d) nu au beneficiat, în ultimele 3 luni anterioare solicitării vizitei intime, de
permisiunea de ieşire din penitenciar;
e) nu au fost sancŃionate disciplinar pe o perioadă de 6 luni anterioară solicitării
vizitei intime sau sancŃiunea a fost ridicată;
f) participă activ la programele şi activităŃile de educaŃie şi asistenŃă psihosocială
recomandate în Planul individualizat de evaluare şi intervenŃie educativă şi
terapeutică ori la activităŃi productive.
(2) În cazul în care între momentul aprobării cererii şi cel al acordării dreptului
persoana privată de libertate nu mai îndeplineşte condiŃiile prevăzute de alin. (1),
vizita intimă nu se acordă.
(3) Pentru acordarea vizitei intime, partenerii trebuie să fi avut o relaŃie similară
relaŃiilor stabilite între soŃi de minimum 6 luni, anterior momentului solicitării vizitei
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intime. SolicitanŃii vor da declaraŃie pe propria răspundere din care să rezulte
îndeplinirea condiŃiei.
(4) Pentru relaŃiile între persoane private de libertate, existenŃa relaŃiei de
parteneriat anterioare solicitării vizitei intime se dovedeşte prin vizitele efectuate între
acestea, potrivit dispoziŃiilor art. 40.
#M1
ART. 44
Periodicitatea şi durata acordării vizitei intime
(1) Persoanele private de libertate beneficiază trimestrial de vizită intimă, cu durata
de două ore. Prin excepŃie, frecvenŃa vizitei intime poate fi lunară, pentru primul an
după încheierea căsătoriei, în cazul persoanelor care s-au căsătorit în timpul
detenŃiei, cu respectarea condiŃiilor prevăzute la art. 43.
(2) Atunci când vizita intimă este determinată, potrivit dispoziŃiilor art. 54 alin. (1)
din Lege, de încheierea căsătoriei în timpul detenŃiei, durata acesteia este de 48 de
ore. Vizita se va desfăşura cu acordul directorului penitenciarului, care va stabili
totodată şi momentul în care se desfăşoară vizita, informând în timp util soŃii.
(3) În mod excepŃional, vizita prevăzută la alin. (2) poate fi întreruptă pentru o
perioadă de maximum 24 de ore, fără ca perioada de timp pentru care a avut loc
întreruperea să se calculeze la durata totală a vizitei.
(4) Pentru vizita prevăzută la alin. (2) nu este necesar să fie îndeplinite condiŃiile
menŃionate la art. 43.
#B
ART. 45
Procedura acordării vizitei intime
#M1
(1) Vizita intimă se aprobă de directorul locului de deŃinere, la solicitarea scrisă a
persoanei private de libertate.
#B
(2) Persoana privată de libertate, soŃul sau soŃia ori, după caz, partenerul sau
partenera are obligaŃia, sub sancŃiunea prevederilor art. 309 din Codul penal,
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, să se informeze reciproc cu
privire la existenŃa unei boli venerice sau a sindromului imunodeficitar dobândit SIDA, întocmind fiecare o declaraŃie pe propria răspundere despre această
informare. DeclaraŃiile se depun la dosarul individual al persoanei private de libertate.
(3) MenŃiuni despre acordarea vizitei intime se fac în documentele de evidenŃă de
la sectorul vizită şi în modulul corespunzător al aplicaŃiei informatizate de gestiune a
datelor despre persoanele private de libertate.
(4) DispoziŃiile art. 39 alin. (4) - (6), ale art. 41 şi 42 din prezentul regulament se
aplică în mod corespunzător.
(5) AdministraŃia locului de deŃinere pune la dispoziŃie mijloace de protecŃie şi
materiale de informare pentru prevenirea bolilor cu transmitere sexuală.
(6) Modul de desfăşurare, măsurile de siguranŃă, supraveghere, amenajarea şi
dotarea spaŃiilor destinate acordării acestui tip de vizită se stabilesc prin regulamentul
prevăzut la art. 16 alin. (2) din Lege.
ART. 46
Vizita apărătorului
(1) Persoanele private de libertate au dreptul de a primi oricând vizite ale
apărătorului.
(2) Întrevederea cu apărătorul se realizează în încăperi special amenajate, în
condiŃii de confidenŃialitate, sub supraveghere vizuală.
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(3) Amenajarea şi dotarea spaŃiilor destinate vizitei apărătorului, precum şi
condiŃiile în care se acordă vizita se stabilesc prin regulamentul prevăzut la art. 16
alin. (2) din Lege.
ART. 47
Vizita altor persoane cu atribuŃii oficiale
(1) Vizitele notarilor publici şi ale executorilor judecătoreşti se desfăşoară în
condiŃiile art. 46 alin. (2) şi (3) din prezentul regulament.
(2) Vizita persoanelor prevăzute la alin. (1) se efectuează în intervalul orar stabilit
potrivit art. 38 alin. (2) din prezentul regulament. În situaŃii excepŃionale, cu aprobarea
directorului unităŃii, vizita se poate efectua şi în afara programului de vizite stabilit.
ART. 48
Vizita reprezentanŃilor diplomatici
(1) AdministraŃia locului de deŃinere informează persoanele private de libertate de
cetăŃenie străină despre posibilitatea de a lua legătura cu reprezentanŃii diplomatici şi
îi sprijină în vederea contactării acestora, în conformitate cu prevederile art. 53 din
Lege.
(2) Persoanele private de libertate cu altă cetăŃenie decât cea română, precum şi
apatrizii pot fi vizitate, cu informarea directorului unităŃii, de către funcŃionari ai
reprezentanŃelor diplomatice sau consulare, care le reprezintă interesele.
(3) Vizitele se desfăşoară în timpul zilei, în condiŃiile prevăzute la art. 46 alin. (2) şi
(3) din prezentul regulament.
ART. 49
EvidenŃierea vizitelor apărătorului, reprezentanŃilor diplomatici şi ale altor persoane
cu atribuŃii oficiale
Vizitele efectuate în condiŃiile prevăzute la art. 46 - 48 din prezentul regulament se
acordă în afara drepturilor reglementate prin ordin al ministrului justiŃiei privind durata
şi periodicitatea vizitelor, dar se consemnează în documentele de evidenŃă de la
sectorul vizită şi în modulul corespunzător din aplicaŃia informatizată de gestiune a
datelor despre persoanele private de libertate.
&.3. Dreptul de petiŃionare şi la corespondenŃă
ART. 50
Dreptul de petiŃionare
(1) În baza dreptului de petiŃionare, orice persoană privată de libertate poate,
pentru apărarea drepturilor şi intereselor sale, să scrie şi să adreseze cereri,
reclamaŃii şi sesizări către orice persoană autorizată, instituŃie, organizaŃie
guvernamentală, neguvernamentală, locală, centrală, naŃională sau internaŃională.
(2) Persoanele private de libertate sunt informate cu privire la condiŃiile de
exercitare a dreptului de petiŃionare, de îndată ce sunt primite în locurile de deŃinere
şi pe toată perioada executării pedepsei, de către personalul administraŃiei ori de alte
persoane autorizate.
(3) Fiecare persoană privată de libertate are posibilitatea de a se adresa direct, în
scris sau verbal, judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de
libertate, directorului locului de deŃinere ori persoanelor desemnate de acesta din
urmă.
(4) Persoanelor private de libertate li se asigură posibilitatea de a fi ascultate de
judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, inspectori
sau alŃi reprezentanŃi autorizaŃi, fără prezenŃa personalului locului de deŃinere.
#M1
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(5) Persoanele private de libertate, la cerere, pot fi audiate de judecătorul delegat
pentru executarea pedepselor privative de libertate, conform programului stabilit de
acesta, precum şi săptămânal, de directorul locului de deŃinere.
#B
ART. 51
Dreptul la corespondenŃă
(1) Orice persoană privată de libertate are dreptul de a trimite şi de a primi
corespondenŃă.
(2) Dreptul la corespondenŃă este nelimitat pentru toate categoriile de persoane
private de libertate.
(3) CorespondenŃa primită de către persoana privată de libertate este supusă
controlului antiterorist şi de specialitate.
(4) În scopul prevenirii introducerii în penitenciar, prin intermediul corespondenŃei,
a drogurilor, substanŃelor toxice, explozibililor sau altor asemenea obiecte a căror
deŃinere este interzisă, corespondenŃa poate fi deschisă, fără a fi citită, în prezenŃa
persoanei condamnate.
ART. 52
Cheltuielile ocazionate de exercitarea dreptului de petiŃionare şi la corespondenŃă
(1) Cheltuielile ocazionate de exercitarea dreptului de petiŃionare şi la
corespondenŃă sunt suportate de persoana privată de libertate care exercită acest
drept.
#M1
(2) Dacă persoanele private de libertate nu dispun de mijloacele băneşti necesare,
cheltuielile pentru exercitarea dreptului de petiŃionare şi la corespondenŃă sunt
suportate de către administraŃia locului de deŃinere, în conformitate cu dispoziŃiile art.
46 alin. (5) şi (6) din Lege.
#B
(3) Cheltuielile ocazionate de exercitarea drepturilor de petiŃionare şi la
corespondenŃă, prin trimiteri poştale în alt regim decât cel simplu, sunt suportate în
totalitate de persoanele private de libertate.
ART. 53
Distribuirea şi evidenŃa materialelor destinate exercitării dreptului de petiŃionare şi
la corespondenŃă
Procedura de distribuire a materialelor destinate exercitării dreptului de petiŃionare
şi la corespondenŃă se aprobă prin decizie a directorului general al AdministraŃiei
NaŃionale a Penitenciarelor.
&.4. Dreptul la convorbiri telefonice
ART. 54
Exercitarea dreptului
(1) Orice persoană privată de libertate are dreptul de a efectua săptămânal, pe
cheltuiala sa, cel puŃin o convorbire telefonică de la telefoanele instalate în incinta
locului de deŃinere, cu persoane din exteriorul locului de deŃinere, atât din Ńară, cât şi
din străinătate.
#M1
(2) Sunt interzise deŃinerea şi folosirea telefoanelor mobile, precum şi a altor
dispozitive de comunicare la distanŃă, de către persoanele private de libertate, cu
excepŃia situaŃiilor prevăzute la art. 127 alin. (7).
#B
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&.5. Dreptul de a primi bunuri şi de a efectua cumpărături
ART. 55
Exercitarea dreptului de a primi bunuri
(1) Pachetele cu bunuri permise la păstrare de persoanele private de libertate se
primesc cu prilejul vizitelor. Acestea se distribuie numai în cadrul sectorului de
acordare a dreptului la vizită.
#M1
(2) Sumele de bani se primesc de la familie sau de la alte persoane, prin mandat
poştal ori prin depunere directă la sectorul vizită, şi se consemnează în fişa contabilă
nominală, putând fi folosite conform prevederilor art. 49 alin. (4) şi ale art. 63 din
Lege.
(2^1) Sumele de bani introduse în locul de deŃinere pe alte căi decât cele
prevăzute la alin. (2), precum şi cele găsite asupra persoanelor private de libertate cu
ocazia percheziŃiilor se confiscă şi se fac venit la bugetul de stat.
(2^2) Pentru motive temeinic justificate, persoanele private de libertate pot
transfera altor persoane private de libertate sume de bani, cu aprobarea directorului
locului de deŃinere în care se află solicitantul.
#B
(3) Se interzice primirea de articole şi bunuri care ar putea pune în pericol
siguranŃa locului de deŃinere, buna convieŃuire sau sănătatea persoanelor private de
libertate, de stupefiante, substanŃe psihotrope, substanŃe care conŃin alcool, precum
şi a celor a căror manipulare implică risc de deteriorare.
#M1
(4) Se interzice primirea de bunuri, alimente şi obiecte peste limitele admise,
prevăzute în ordinul ministrului justiŃiei privind bunurile care pot fi primite, păstrate şi
folosite de aceste persoane.
#B
(5) Articolele şi bunurile sunt supuse controlului specific în prezenŃa persoanelor
private de libertate, înainte de a le fi predate.
#M1
(6) *** Abrogat
#B
ART. 56
Exercitarea dreptului de a efectua cumpărături
(1) Persoanele private de libertate au dreptul de a cumpăra săptămânal de la
punctele comerciale din incinta locurilor de deŃinere, în limita a 1/2 din valoarea
salariului minim brut pe economie, alimente, apă minerală, băuturi răcoritoare, Ńigări
şi alte bunuri de natura celor permise să fie primite, precum şi cele necesare
exercitării drepturilor de petiŃionare, la corespondenŃă şi la convorbiri telefonice.
#M1
(1^1) În situaŃia în care administraŃia locului de deŃinere nu poate asigura un punct
comercial în incinta locului de deŃinere, cumpărăturile pot fi făcute din afara acestuia
de către administraŃia locului de deŃinere, în baza cererii persoanelor private de
libertate şi a ofertelor puse la dispoziŃie de către operatorii economici, cuprinzând
toate tipurile de produse ce pot fi asigurate de către aceştia, în conformitate cu
categoriile de bunuri prevăzute de normele legale în vigoare.
#B
(2) Medicul curant poate restricŃiona cumpărarea de către persoanele private de
libertate bolnave a unor alimente contraindicate în afecŃiunile de care suferă ori a
produselor din tutun.
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&.6. Contactul cu exteriorul
#M1
ART. 57
Informarea autorităŃilor cu privire la prezenŃa persoanelor private de libertate în
diferite zone din afara locului de deŃinere
În toate situaŃiile în care persoanele private de libertate se află nesupravegheate
de către personalul locului de deŃinere, în diferite zone din afara acestuia, sunt
informate organele de poliŃie din raza teritorială a acestor zone.
#M1
ART. 58
Contactul cu diferite persoane şi organizaŃii
AdministraŃia NaŃională a Penitenciarelor încurajează şi susŃine iniŃiativele
organizaŃiilor guvernamentale şi neguvernamentale, naŃionale şi internaŃionale,
precum şi ale persoanelor fizice care contribuie sau sprijină financiar activitatea de
educaŃie, asistenŃă psihosocială şi asistenŃă religioasă desfăşurată în locurile de
deŃinere, dacă acestea nu contravin prevederilor legale şi regulilor privind siguranŃa
locului de deŃinere.
#B
ART. 59
RelaŃia cu mass-media
(1) Directorul locului de deŃinere poate aproba contactarea, inclusiv prin
încuviinŃarea de întâlniri, între reprezentanŃii mass-media şi persoanele condamnate
definitiv, cu acordul scris al persoanelor în cauză, în condiŃiile în care nu se
periclitează siguranŃa locului de deŃinere sau drepturile şi libertăŃile persoanelor
private de libertate.
(2) În cazul nerespectării regulilor stabilite de administraŃia locului de deŃinere de
către reprezentantul mass-media, pe timpul cât se află în locul de deŃinere, directorul
locului de deŃinere poate întrerupe întâlnirea cu persoanele condamnate definitiv. În
situaŃii grave, în cazul în care reprezentantul mass-media a încălcat în mod repetat
regulile stabilite de administraŃia locului de deŃinere, directorul locului de deŃinere
poate anula aprobarea emisă.
(3) Întâlnirile cu reprezentanŃii mass-media nu se calculează în numărul vizitelor la
care are dreptul persoana privată de libertate.
ART. 60
Accesul la mijloacele de informare în masă
Persoanele private de libertate, indiferent de regimul de executare în care sunt
clasificate, au acces la mijloacele de informare în masă, prin intermediul radioului,
televizorului, revistelor şi ziarelor, literatură beletristică şi de specialitate.
&.7. Căile de atac împotriva măsurilor luate de administraŃia locului de deŃinere
ART. 61
Exercitarea drepturilor persoanelor private de libertate
(1) Împotriva măsurilor referitoare la exercitarea drepturilor prevăzute în prezenta
secŃiune, dispuse de administraŃia locului de deŃinere, persoanele condamnate la
pedepse privative de libertate pot face plângere la judecătorul delegat pentru
executarea pedepselor privative de libertate, în termen de 10 zile de la data când au
luat cunoştinŃă de măsura luată, în conformitate cu dispoziŃiile art. 38 din Lege.
(2) Persoana privată de libertate este ascultată, în mod obligatoriu, la locul de
deŃinere, de judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate.
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(3) Judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate poate
proceda la ascultarea oricărei alte persoane în vederea aflării adevărului.
(4) Judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate
soluŃionează plângerea, prin încheiere motivată, în termen de 10 zile de la primirea
acesteia şi pronunŃă una dintre următoarele soluŃii:
a) admite plângerea şi dispune anularea, revocarea sau modificarea măsurii luate
de administraŃia locului de deŃinere;
b) respinge plângerea, dacă aceasta este nefondată.
#M1
(5) Încheierea judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de
libertate se comunică persoanei private de libertate şi administraŃiei locului de
deŃinere în termen de două zile de la data pronunŃării acesteia.
(6) Împotriva încheierii judecătorului delegat pentru executarea pedepselor
privative de libertate persoana privată de libertate şi administraŃia locului de deŃinere
pot introduce contestaŃie la judecătoria în a cărei circumscripŃie se află locul de
deŃinere, în termen de 5 zile de la comunicarea încheierii.
#B
(7) ContestaŃia se judecă potrivit dispoziŃiilor art. 460 alin. (2) - (5) din Codul de
procedură penală, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, care se aplică
în mod corespunzător.
(8) Hotărârea judecătoriei este definitivă.
SECłIUNEA a 2-a
ObligaŃiile şi interdicŃiile persoanelor private de libertate
ART. 62
ObligaŃiile persoanelor private de libertate
Persoanele private de libertate au următoarele obligaŃii:
a) să se conformeze restricŃiilor ce decurg din Lege, din prezentul regulament, din
ordinele şi deciziile emise în baza acestora şi din regulamentul de ordine interioară al
locului de deŃinere;
b) să execute dispoziŃiile legale date de administraŃia locului de deŃinere;
c) să se supună percheziŃiei cu ocazia primirii în locul de deŃinere, precum şi pe
parcursul privării de libertate, ori de câte ori este necesar;
d) să respecte regulile stabilite de administraŃia locului de deŃinere pe perioada cât
au permisiune de ieşire din penitenciar;
e) să se conformeze dispoziŃiilor date de organele judiciare;
f) să respecte regulile de igienă individuală şi colectivă, precum şi indicaŃiile
medicului;
g) să manifeste grijă faŃă de integritatea bunurilor din proprietatea publică şi
privată;
h) să respecte repartizarea pe camerele de deŃinere;
i) să nu desfăşoare acŃiuni care urmăresc aducerea de prejudicii administraŃiei
penitenciare sau altor persoane;
#M1
j) să respecte programul zilnic, cel de muncă, precum şi orarul activităŃilor de
educaŃie şi asistenŃă psihosocială care se derulează în penitenciar;
#B
k) să manifeste o atitudine cuviincioasă faŃă de orice persoană cu care intră în
contact;
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l) să aibă o Ńinută decentă, curată şi îngrijită;
m) să îndeplinească în bune condiŃii activităŃile la care participă;
n) să asigure şi să menŃină ordinea şi curăŃenia în camerele de deŃinere şi în
celelalte locuri în care au acces;
#M1
o) să frecventeze cursurile învăŃământului obligatoriu.
#B
ART. 63
InterdicŃiile persoanelor private de libertate
Persoanelor private de libertate le sunt interzise:
a) exercitarea de acte de violenŃă asupra personalului, persoanelor care execută
misiuni la locul de deŃinere sau care se află în vizită, asupra celorlalte persoane
private de libertate, precum şi asupra oricăror alte persoane;
b) organizarea, sprijinirea sau participarea la revolte, răzvrătiri, acte de
nesupunere pasive sau active ori alte acŃiuni violente, în grup, de natură să
pericliteze ordinea, disciplina şi siguranŃa locului de deŃinere;
c) iniŃierea sau participarea la acte de sustragere de la executarea măsurilor
privative de libertate;
d) deŃinerea, comercializarea sau consumul de stupefiante, băuturi alcoolice ori de
substanŃe toxice sau ingerarea fără prescripŃie medicală a unor medicamente de
natură a crea tulburări de comportament;
e) sustragerea în orice mod de la executarea unei sancŃiuni disciplinare;
f) instigarea altor persoane private de libertate la săvârşirea de abateri disciplinare;
g) stabilirea de relaŃii cu persoane private de libertate sau persoane din interiorul
ori exteriorul locului de deŃinere, cu scopul de a împiedica înfăptuirea justiŃiei sau
aplicarea normelor regimului de executare a măsurilor privative de libertate;
h) sustragerea sau distrugerea unor bunuri sau valori de la locul de muncă ori
aparŃinând locului de deŃinere, personalului, persoanelor care execută activităŃi în
locul de deŃinere sau se află în vizită, precum şi a bunurilor aparŃinând altor
persoane, inclusiv celor private de libertate;
i) prezenŃa în zone interzise sau la ore nepermise în anumite spaŃii din locul de
deŃinere, stabilite prin regulamentul de ordine interioară, precum şi nerespectarea
orei de revenire în locul de deŃinere;
#M1
j) procurarea, deŃinerea, utilizarea sau transmiterea de bani, medicamente,
telefoane mobile, accesorii ale telefoanelor mobile, bunuri sau alte valori în alte
condiŃii decât cele admise;
#B
k) substituirea identităŃii unei alte persoane;
l) împiedicarea cu intenŃie a desfăşurării programelor care se derulează în locul de
deŃinere;
#M1
m) confecŃionarea, deŃinerea, utilizarea sau transmiterea de obiecte interzise;
#B
n) obŃinerea sau încercarea de obŃinere, prin violenŃă, constrângere, promisiuni,
servicii, cadouri sau alte mijloace, de avantaje morale ori materiale de la personal, de
la persoanele care execută misiuni la locul de deŃinere sau care se află în vizită ori
de la celelalte persoane private de libertate, precum şi de la oricare altă persoană;
o) comunicarea cu exteriorul, în alte condiŃii şi prin alte metode decât cele stabilite
prin reglementările în vigoare;
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p) ameninŃarea personalului, a persoanelor care execută misiuni la locul de
deŃinere sau care se află în vizită, a celorlalte persoane private de libertate, precum
şi a oricăror alte persoane;
q) utilizarea în mod necorespunzător sau în alte scopuri a bunurilor puse la
dispoziŃie de administraŃia locului de deŃinere;
r) autoagresiunea în orice mod şi prin orice mijloace;
#M1
s) tulburarea orarului zilnic, inclusiv a liniştii, după ora stingerii până la deşteptare;
#B
ş) practicarea jocurilor de noroc cu scopul de a obŃine foloase;
t) fumatul în alte locuri decât cele permise;
Ń) exprimarea, în public, prin gesturi sau acte obscene ori care atrag oprobriul;
u) orice manifestare cu caracter discriminatoriu, care aduce atingere demnităŃii
umane prin deosebirea, excluderea, restricŃia sau preferinŃa pe bază de rasă,
naŃionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare
sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenŃă
la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect
restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinŃei sau exercitării în condiŃii de
egalitate a drepturilor fundamentale.
CAP. 4
Primirea şi înregistrarea persoanelor private de libertate
ART. 64
Documentele pe care le conŃine dosarul individual la primirea în locul de deŃinere
(1) Persoanele private de libertate sunt primite în locurile de deŃinere cu dosarele
individuale prevăzute de art. 29 alin. (2) din Lege, în baza mandatului de executare a
pedepsei închisorii sau detenŃiunii pe viaŃă ori a mandatului de arestare preventivă
sau a ordonanŃei de reŃinere, după stabilirea identităŃii acestora şi verificarea
valabilităŃii şi autenticităŃii documentelor.
(2) Mandatul de arestare preventivă sau mandatul de executare a pedepsei sunt,
după caz, însoŃite de copia hotărârii de condamnare, copia cazierului judiciar,
procesul-verbal de introducere în arest, fişa de cunoaştere individuală, fişa medicală,
acte de identitate, fotografie faŃă şi profil, fişă dactiloscopică şi adresa de predare a
persoanei private de libertate.
(3) Fişa de cunoaştere individuală cuprinde menŃiuni privind gradul de risc al
persoanei primite, apartenenŃa la grupări de crimă organizată sau teroriste, modul de
comportare în societate, dacă a fost dată în urmărire, dacă s-a opus reŃinerii sau
arestării sau dacă a fost consumatoare de droguri.
(4) Pentru minori şi tineri, dosarul cuprinde şi foaia matricolă şcolară, certificatul de
calificare, ancheta socială şi referatul de evaluare întocmit de Serviciul de probaŃiune,
după caz.
(5) Pentru primirea persoanelor private de libertate în penitenciarele-spital este
necesară recomandarea de internare din partea medicului sau o dispoziŃie a
organului judiciar. În caz de urgenŃă, se va proceda la internarea persoanei private
de libertate în cea mai apropiată unitate spitalicească din subordinea Ministerului
SănătăŃii Publice.
#M1
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(6) AdministraŃia locului de deŃinere poate respinge motivat primirea persoanelor
private de libertate în cazul în care nu sunt îndeplinite condiŃiile prevăzute de alin. (1),
(2) şi (5).
(7) În cazul în care la primirea în locul de deŃinere nu sunt îndeplinite condiŃiile
prevăzute de alin. (3) şi (4), administraŃia locului de deŃinere va primi persoana
privată de libertate, urmând ca documentele care trebuiau să o însoŃească să fie
transmise în termen de 15 zile.
#B
ART. 65
Fotografierea, amprentarea şi prelevarea de probe biologice
Persoanele private de libertate sunt obligate să se supună amprentării, fotografierii
şi prelevării probelor biologice, în cadrul procedurilor legale, cu ocazia primirii în
locurile de deŃinere şi ori de câte ori este nevoie.
ART. 66
Înregistrarea primirii
(1) Datele de identitate, anul, luna, ziua şi ora primirii, actul în baza căruia s-a făcut
primirea persoanei private de libertate şi autoritatea care l-a emis se consemnează în
registrul prevăzut de art. 79 lit. a) din Lege.
(2) Personalul desemnat care participă la primirea persoanelor private de libertate
efectuează operaŃiunile şi întocmeşte documentele stabilite prin regulamentul
prevăzut de art. 16 alin. (2) din Lege.
(3) În cazul în care persoana privată de libertate se prezintă la locul de deŃinere din
întreruperea executării pedepsei sau după evadare, conducerea locului de deŃinere
întocmeşte un proces-verbal, care se depune la dosarul individual al persoanei.
ART. 67
Dosarul individual al persoanei private de libertate
(1) Dosarul individual al persoanei private de libertate, prevăzut la art. 78 alin. (1)
din Lege, conŃine documentele şi informaŃiile cu privire la situaŃia sa juridică şi
conduita adoptată pe toată perioada deŃinerii, inclusiv cele privind existenŃa unor
abateri şi sancŃiuni disciplinare.
(2) Dosarul individual însoŃeşte persoana privată de libertate până la punerea sa în
libertate.
(3) Dosarul individual este confidenŃial şi se păstrează în deplină siguranŃă de
administraŃia locului de deŃinere, fiind accesibil numai persoanelor şi organelor
autorizate conform legii.
#M1
(4) Persoana condamnată sau oricare altă persoană, cu acordul persoanei
condamnate, are acces la dosarul individual, astfel cum este el definit la art. 78 din
Lege, şi poate obŃine, la cerere, într-un număr de exemplare justificat, fotocopii ale
acestora. Consultarea documentelor prevăzute la alin. (1) se face în prezenŃa unei
persoane desemnate de directorul penitenciarului, potrivit dispoziŃiilor art. 42 din
Lege.
#B
(5) Cheltuielile ocazionate de fotocopierea documentelor sunt suportate de
persoana privată de libertate care exercită acest drept.
#M1
(6) Dacă persoanele private de libertate nu dispun de mijloacele băneşti necesare,
cheltuielile prevăzute la alin. (5) sunt suportate de către administraŃia locului de
deŃinere, în conformitate cu dispoziŃiile art. 46 alin. (5) şi (6) din Lege.
#B
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(7) Directorul locului de deŃinere stabileşte prin decizie categoriile de personal
penitenciar care au acces la dosarul individual, în exercitarea atribuŃiilor de serviciu.
#M1
(8) În exercitarea atribuŃiilor de serviciu, reprezentanŃii serviciilor de probaŃiune au
acces la dosarul individual al persoanei condamnate, la locul de deŃinere, cu acordul
directorului penitenciarului.
#B
ART. 68
ProtecŃia datelor cu caracter personal
(1) AdministraŃia NaŃională a Penitenciarelor, în exercitarea atribuŃiilor care îi revin,
utilizează şi poate crea, în condiŃiile legii, aplicaŃii informatizate de gestiune a datelor
referitoare la realizarea scopului pedepsei, precum şi a datelor referitoare la activităŃi
conexe şi auxiliare acesteia.
(2) AdministraŃia NaŃională a Penitenciarelor adoptă măsurile tehnice şi
organizatorice necesare protejării datelor cu caracter personal ale persoanelor
private de libertate împotriva oricăror distrugeri, pierderi, modificări, dezvăluiri sau
acces neautorizat.
ART. 69
Organizarea spaŃiilor pentru primirea persoanelor private de libertate
În toate locurile de deŃinere se amenajează locuri de primire a persoanelor private
de libertate care să asigure condiŃii pentru identificarea şi verificarea documentelor,
efectuarea percheziŃiei corporale amănunŃite, echipare, vizită medicală sumară,
măsuri igienico-sanitare, precum şi posibilitatea separării până la repartizarea pe
camere.
ART. 70
Controlul persoanei private de libertate şi al bagajelor acesteia
(1) Înainte de efectuarea percheziŃiei corporale amănunŃite, persoanele private de
libertate sunt informate cu privire la bunurile care pot fi păstrate asupra lor, bunurile
care sunt interzise şi consecinŃele care decurg din nedeclararea şi păstrarea lor în
ascuns.
(2) După efectuarea percheziŃiei, bunurile, obiectele de valoare şi sumele de bani
care se ridică de la persoanele private de libertate se inventariază şi se păstrează
prin grija administraŃiei locului de deŃinere sau, la cererea scrisă a acestora, sunt
predate familiei ori depuse la instituŃii autorizate să le păstreze.
(3) Bunurile şi obiectele de valoare găsite asupra persoanelor private de libertate,
cu ocazia primirii în locul de deŃinere, după inventariere, sunt consemnate în bonuri
de primire în păstrare.
#M1
(4) Sumele de bani declarate de persoanele private de libertate, la primirea în locul
de deŃinere, se consemnează în fişa contabilă nominală şi pot fi folosite în condiŃiile
prevăzute la art. 49 alin. (4) şi la art. 63 din Lege.
(5) Sumele de bani şi bunurile nedeclarate, găsite cu ocazia percheziŃiei, se
confiscă şi se procedează conform art. 49 alin. (6) din Lege.
#B
ART. 71
Măsuri igienico-sanitare
(1) La primirea în locurile de deŃinere, persoanele private de libertate sunt supuse
îmbăierii, vizitei medicale sumare, iar, după caz, unor măsuri igienico-sanitare
adecvate pentru intrarea în colectivitate, potrivit normelor stabilite de Ministerul
SănătăŃii Publice. Persoanele private de libertate poartă Ńinută civilă, indiferent de
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regimul de executare a pedepselor privative de libertate, în conformitate cu
dispoziŃiile art. 34 din Lege.
(2) Cu această ocazie, persoana privată de libertate primeşte un set de produse
igienico-sanitare al cărui conŃinut este prevăzut prin decizie a directorului general al
AdministraŃiei NaŃionale a Penitenciarelor.
ART. 72
Confirmarea comunicării despre prezenŃa persoanei private de libertate în locul de
deŃinere
ConŃinutul procesului-verbal, în care este consemnată comunicarea locului de
deŃinere către persoana desemnată de persoana condamnată, în conformitate cu
dispoziŃiile art. 29 alin. (5) din Lege, se aduce la cunoştinŃa acesteia, sub semnătură,
şi se depune la dosarul individual.
ART. 73
Informarea iniŃială cu privire la regulile de comportare, drepturile şi obligaŃiile
persoanei private de libertate
(1) Prevederile Codului penal, republicat, cu modificările şi completările ulterioare,
şi ale Codului de procedură penală, republicat, cu modificările şi completările
ulterioare, referitoare la executarea pedepselor privative de libertate, Legea,
prezentul regulament, ordinele emise în temeiul Legii, Legea nr. 544/2001 privind
liberul acces la informaŃiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare,
şi Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaŃiile de interes public,
precum şi regulamentul de ordine interioară a penitenciarului sunt puse la dispoziŃie
persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate, în limba română
sau în limba pe care o înŃeleg, imediat după primirea în penitenciar.
#M1
(2) Directorul locului de deŃinere sau persoana desemnată de acesta aduce la
cunoştinŃa persoanelor private de libertate, sub semnătură, regulile de comportare,
drepturile şi obligaŃiile pe care le au, facilităŃile, stimulentele şi recompensele ce se
pot acorda, sancŃiunile disciplinare care se pot aplica, infracŃiunile prevăzute în Lege,
precum şi situaŃiile în care se pot folosi mijloacele de constrângere şi imobilizare.
#B
(3) Persoanelor private de libertate de altă cetăŃenie li se înmânează un document
care să cuprindă informaŃiile prevăzute la alin. (1), redactat în limba pe care o cunosc
sau într-o limbă de circulaŃie internaŃională.
ART. 74
Evaluarea medicală
După primire, în termen de 72 de ore, medicul locului de deŃinere efectuează
examenul clinic complet, putând fi solicitate investigaŃii paraclinice, astfel încât în cel
mult 21 de zile să se stabilească starea de sănătate şi cerinŃele de asistenŃă
medicală ori de hrană suplimentare, precum şi capacitatea de muncă, consemnând
constatările în dosarul medical. MenŃiunile privind capacitatea de muncă se
consemnează şi în documentele de evidenŃă operativă.
ART. 75
Măsuri determinate de supraaglomerare
(1) În cazul în care capacitatea legală de cazare a locului de deŃinere subordonat
AdministraŃiei NaŃionale a Penitenciarelor este depăşită, directorul are obligaŃia de a
informa directorul general al AdministraŃiei NaŃionale a Penitenciarelor în vederea
redistribuirii persoanelor private de libertate în alte locuri de deŃinere.
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(2) Directorul general al AdministraŃiei NaŃionale a Penitenciarelor stabileşte dacă
transferul se impune, cu precizarea locului de deŃinere unde va fi transferat.
CAP. 5
Repartizarea persoanelor private de libertate
ART. 76
Cazarea în perioada de carantină şi observare
(1) După primirea în locul de deŃinere, persoanele private de libertate se
repartizează în secŃia pentru carantină şi observare.
(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) sunt cazate separat pe camere, în raport de
sex, vârstă, stare de sănătate, situaŃie juridică, natura infracŃiunii, precum şi de alte
cerinŃe legale, de ordine interioară sau de siguranŃă.
ART. 77
ActivităŃi de evaluare şi intervenŃie iniŃială
#M1
(1) În perioada de carantină şi observare se studiază comportamentul şi
personalitatea persoanelor private de libertate, se efectuează examene medicale,
activităŃi de educaŃie sanitară, examene psihologice, se evaluează necesităŃile
educaŃionale, de asistenŃă psihologică şi socială, în scopul formulării diagnosticului şi
prognozei criminologice, precum şi gradul de adaptabilitate la privarea de libertate.
#B
(2) Serviciul de educaŃie şi intervenŃie psihosocială întocmeşte şi urmăreşte
punerea în aplicare, pentru fiecare persoană privată de libertate nou-primită, planul
de evaluare şi intervenŃie educativă şi terapeutică, prin care se precizează activităŃile
şi programele în care aceasta urmează a fi inclusă pe perioada deŃinerii, document
care se completează şi se modifică ori de câte ori este necesar.
ART. 78
Măsuri de informare şi documentare
(1) La nivelul fiecărei camere pentru carantină şi observare, al secŃiilor de deŃinere,
al cluburilor sau în alte locuri accesibile persoanelor private de libertate sunt
disponibile mape documentare, care cuprind dispoziŃiile legale şi documentele
prevăzute la art. 43 alin. (1) din Lege şi regulile de comportament igienico-sanitar.
(2) La încheierea perioadei de carantină şi observare, persoana privată de
libertate semnează procesul-verbal prevăzut în art. 43 alin. (4) din Lege, document
care se depune la dosarul individual.
ART. 79
Stabilirea regimului şi planificarea etapelor de executare a pedepsei privative de
libertate
#M1
(1) Comisia prevăzută la art. 14 din Lege, cu respectarea dispoziŃiilor art. 20 alin.
(1) şi (2), art. 21, art. 22 alin. (1) şi (2), art. 23 alin. (1) şi (2), art. 24 alin. (1) şi art. 25
din Lege, luând în considerare şi rezultatele obŃinute în perioada de carantină şi
observare, consemnate în fişele de specialitate din Dosarul de educaŃie şi asistenŃă
psihosocială, stabileşte şi repartizează persoana privată de libertate într-un regim de
executare şi planifică executarea principalelor etape ale executării pedepsei.
#B
(2) Planificarea principalelor etape ale executării pedepsei urmăreşte adaptarea
normelor privative de libertate la profilul psihosocial al persoanei în cauză, implicarea
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responsabilă a acesteia în propria reabilitare socială şi creşterea şanselor de
reinserŃie socială.
(3) Stabilirea regimului de executare se realizează în termen de cel mult 30 de zile
de la primirea în locul de deŃinere, iar în cazuri excepŃionale perioada se poate
prelungi cu maximum 10 zile.
#M1
(4) Hotărârea de stabilire a regimului de executare devine executorie la expirarea
termenului de 3 zile de la data aducerii la cunoştinŃa persoanei private de libertate,
dacă nu a formulat plângere, sau la data comunicării încheierii judecătorului delegat
prin care s-a soluŃionat plângerea în condiŃiile art. 25 alin. (4) din Lege.
(5) Hotărârea de stabilire a regimului de executare, devenită executorie, se pune
în aplicare de către directorul locului de deŃinere stabilit conform deciziei directorului
general al AdministraŃiei NaŃionale a Penitenciarelor.
(6) Copiile documentelor prevăzute la alin. (4), precum şi hotărârea instanŃei de
judecată, după caz, se depun la dosarul individual.
(7) MenŃiunile despre regimul de executare se fac în dosarul individual, în
aplicaŃiile informatizate şi în celelalte documente operative stabilite prin regulamentul
prevăzut la art. 16 alin. (2) din Lege.
#M1
ART. 80
Repartizarea categoriilor speciale de persoane private de libertate
La repartizarea pe secŃii şi camere de deŃinere se Ńine seama de măsurile de
siguranŃă, de asigurare a ordinii şi disciplinei, de asigurarea unei protecŃii
corespunzătoare a minorilor şi tinerilor, a celor cu afecŃiuni psihice sau dizabilităŃi, a
persoanelor vulnerabile, a nefumătorilor, a persoanelor prevăzute la art. 17 din Lege,
precum şi a celor care din motive obiective trebuie protejate de celelalte categorii de
persoane private de libertate.
#B
CAP. 6
CondiŃiile de detenŃie
ART. 81
Cazarea
(1) AdministraŃia NaŃională a Penitenciarelor ia toate măsurile necesare pentru
creşterea progresivă a numărului spaŃiilor de cazare individuală.
(2) Persoanele private de libertate sunt cazate individual sau în comun.
(3) Normele minime obligatorii privind condiŃiile de cazare a persoanelor private de
libertate se stabilesc prin ordin al ministrului justiŃiei.
(4) Reamenajarea spaŃiilor de deŃinere existente şi construirea spaŃiilor de deŃinere
noi se face cu respectarea prevederilor alin. (1) şi a recomandărilor instituŃiilor
europene competente în materie, în special a Comitetului European pentru
Prevenirea Torturii şi Tratamentelor sau Pedepselor Inumane ori Degradante.
(5) Camerele permit iluminatul natural şi artificial, aerisirea şi sunt dotate cu
instalaŃii de încălzire şi utilităŃi igienico-sanitare.
(6) CondiŃiile de cazare în penitenciarele-spital trebuie să respecte normele
sanitare stabilite de Ministerul SănătăŃii Publice.
(7) Persoanele private de libertate au acces autorizat la lumină artificială în funcŃie
de regimul de executare a pedepsei. Prin acces autorizat la lumină se înŃelege
accesul efectiv al persoanelor private de libertate la comutatorul de lumină.
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ART. 82
Amenajarea şi dotarea camerelor de cazare
(1) Fiecărei persoane private de libertate i se asigură pat individual şi
cazarmamentul necesar, în funcŃie de anotimp şi în conformitate cu normele sanitare
în vigoare.
(2) Camerele de cazare sunt dotate cu mobilier, astfel încât să permită persoanei
private de libertate păstrarea bunurilor şi obiectelor personale, precum şi
desfăşurarea unor activităŃi de educaŃie.
(3) Grupurile şi instalaŃiile sanitare din camerele de deŃinere trebuie să permită
fiecărei persoane private de libertate să îşi satisfacă nevoile fiziologice, ori de câte ori
este necesar, în condiŃii de igienă şi intimitate.
ART. 83
Asigurarea condiŃiilor pentru igiena individuală şi colectivă
(1) Regulile de igienă individuală şi colectivă, precum şi alte măsuri stabilite de
medicul locului de deŃinere sunt obligatorii pentru toate persoanele private de
libertate.
(2) Fiecărei persoane private de libertate i se asigură condiŃii de folosire a surselor
de apă curentă şi a articolelor de toaletă pentru menŃinerea igienei. BărbaŃii au
posibilitatea să se bărbierească zilnic, iar femeile pot păstra şi folosi produse
cosmetice autorizate prin decizia directorului locului de deŃinere.
(3) Persoanelor private de libertate li se asigură posibilitatea să facă baie cel puŃin
de două ori pe săptămână. Au posibilitatea îmbăierii zilnice cei care îşi desfăşoară
activitatea în locuri cu risc epidemiologic crescut sau în orice alte locuri, dacă situaŃia
o impune.
(4) Articolele de toaletă şi igienă se asigură de către administraŃia locului de
deŃinere, în limita normelor stabilite prin ordin al ministrului justiŃiei. Aceste articole
pot fi suplimentate pe cheltuiala proprie de către persoana privată de libertate, prin
cumpărare de la punctul comercial amenajat în interiorul locului de deŃinere.
(5) AdministraŃia penitenciară derulează programe de informare, educaŃie sanitară
şi de prevenire a bolilor cu transmitere sexuală, contagioase, a consumului de
droguri, precum şi de punere la dispoziŃia persoanelor private de libertate a
mijloacelor de protecŃie împotriva bolilor cu transmitere sexuală.
(6) Programele prevăzute la alin. (5) pot fi derulate în colaborare cu organizaŃiile
guvernamentale sau neguvernamentale cu experienŃă în implementarea acestora.
ART. 84
Sistemele de siguranŃă şi iluminatul de veghe
(1) Toate spaŃiile de cazare sunt prevăzute cu sisteme de supraveghere şi
siguranŃă, în raport de necesităŃile impuse de tipul regimului de executare.
(2) Pe timpul nopŃii, în funcŃie de regimul de executare aplicat, se poate folosi
iluminatul de veghe în scopul asigurării supravegherii.
ART. 85
Echipamentul persoanelor private de libertate
#M1
(1) Persoanelor private de libertate care nu posedă îmbrăcăminte şi încălŃăminte
personală adecvată şi nu dispun de mijloace financiare suficiente li se asigură de
către administraŃia locului de deŃinere Ńinută, în funcŃie de climă şi anotimp. Se
consideră în situaŃia de a nu dispune de mijloace financiare suficiente persoanele
private de libertate care nu au sau nu au avut în ultimele 30 de zile sume de bani
disponibile necesare achiziŃionării unei Ńinute civile.
#B
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(2) łinuta asigurată de administraŃia locului de deŃinere, prin caracteristicile sale,
nu trebuie să fie umilitoare sau degradantă.
(3) Persoanele private de libertate pot folosi îmbrăcămintea, lenjeria intimă şi
încălŃămintea personală.
(4) Persoanele private de libertate internate în spitale şi infirmerii sunt echipate
conform normelor medicale sanitare în vigoare.
(5) Prezentarea persoanelor private de libertate în faŃa organelor judiciare, a altor
autorităŃi sau instituŃii ale administraŃiei centrale şi locale se realizează în Ńinută
decentă.
#M1
(6) Normele de echipare şi durata de folosinŃă a Ńinutei asigurate de administraŃia
locului de deŃinere sunt stabilite prin ordin al ministrului justiŃiei.
#B
(7) łinuta persoanelor private de libertate este înlocuită la expirarea duratei de
folosinŃă, stabilită conform dispoziŃiilor alin. (6), precum şi ori de câte ori este necesar
din cauza degradării acesteia.
(8) łinuta persoanelor private de libertate, personală sau asigurată de
administraŃia locului de deŃinere, nu trebuie să fie asemănătoare cu uniforma
personalului.
ART. 86
AlimentaŃia persoanelor private de libertate
(1) AdministraŃia locului de deŃinere asigură persoanelor private de libertate, de 3
ori pe zi, o hrană variată, corespunzătoare calitativ şi cantitativ regulilor de dietă,
conform stării de sănătate sau naturii muncii prestate, după caz.
(2) Pentru persoanele private de libertate bolnave se asigură numărul de mese şi
regimul alimentar prescris de medicul locului de deŃinere.
(3) Persoanelor private de libertate însărcinate sau celor care alăptează, precum şi
copiilor care rămân cu mama până în momentul plasării lor în mediul familial ori în
instituŃii de ocrotire specializate li se asigură hrana în mod corespunzător stării lor
fiziologice, la recomandarea medicului locului de deŃinere.
(4) AdministraŃia locului de deŃinere asigură condiŃii de servire a hranei, de regulă
în spaŃii special amenajate, precum şi vesela necesară pentru prepararea,
distribuirea şi servirea hranei, potrivit normelor stabilite de Ministerul SănătăŃii
Publice.
(5) Prepararea hranei se face sub controlul şi supravegherea personalului de
specialitate în domeniu.
(6) Personalul medical este obligat să verifice zilnic modul de respectare a
condiŃiilor de preparare, distribuire şi servire a hranei, calitatea acesteia şi să aducă
de îndată la cunoştinŃa directorului locului de deŃinere neajunsurile constatate, care
va lua măsurile necesare.
(7) AdministraŃia locului de deŃinere poate externaliza serviciul de preparare a
hranei.
CAP. 7
Regimurile de executare a pedepselor privative de libertate
SECłIUNEA 1
DispoziŃii comune
ART. 87
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NoŃiunea de regim de executare a pedepselor privative de libertate
#M1
(1) Persoanele private de libertate se supun regimului de executare stabilit. Acesta
cuprinde totalitatea regulilor, drepturilor, obligaŃiilor, programelor şi activităŃilor care
urmăresc realizarea unei bune convieŃuiri, astfel încât să încurajeze comportamente,
atitudini şi abilităŃi care să influenŃeze reintegrarea socială a persoanelor private de
libertate.
#B
(2) Regimurile de executare se diferenŃiază prin gradul de limitare a libertăŃii de
mişcare a persoanelor private de libertate şi activitatea zilnică, în raport de situaŃia
juridică, starea sănătăŃii, vârsta, categoria în care au fost clasificate şi comportarea în
timpul executării pedepsei.
(3) Pe întreaga durată a executării pedepsei, administraŃia locului de deŃinere
asigură supravegherea, observarea şi asistenŃa persoanelor private de libertate de
către educatori, psihologi, asistenŃi sociali şi consilieri de probaŃiune, medici, jurişti,
personal specializat cu aplicarea regimului şi siguranŃa deŃinerii, preoŃi şi alte
persoane calificate din interiorul şi exteriorul locului de deŃinere.
(4) Pregătirea persoanelor private de libertate în vederea liberării începe imediat
după primirea în locul de deŃinere şi se desfăşoară progresiv, oricare ar fi durata
pedepsei şi regimul de executare.
ART. 88
Procedura stabilirii regimului de executare
(1) Membrii comisiei prevăzute de art. 14 din Lege, cu ocazia stabilirii regimului de
executare a persoanelor private de libertate, au în vedere:
a) vârsta;
b) durata pedepsei privative de libertate;
c) conduita persoanei condamnate, inclusiv în perioadele de detenŃie anterioare;
#M1
d) riscul pe care îl prezintă pentru siguranŃa locului de deŃinere, pentru celelalte
persoane private de libertate şi pentru personal;
#B
e) abilităŃile necesare includerii în diferite programe de educaŃie şi intervenŃie
psihosocială;
#M1
f) disponibilitatea de a presta muncă, de a urma cursuri de calificare şi cursuri de
şcolarizare.
#B
g) starea de sănătate.
(2) În raport cu prevederile alin. (1) şi ale art. 25 din Lege, fiecare membru al
comisiei propune motivat regimul de executare.
(3) Stabilirea regimului se face prin votul deschis al majorităŃii membrilor comisiei,
în funcŃie de propunerile formulate.
(4) Propunerile membrilor comisiei, motivaŃiile şi decizia finală a comisiei, pentru
fiecare caz în parte, se consemnează într-un proces-verbal, care se înregistrează
într-un registru de procese-verbale.
(5) Decizia membrilor comisiei se consemnează într-un proces-verbal de aducere
la cunoştinŃă, întocmit în două exemplare. Un exemplar al procesului-verbal de
aducere la cunoştinŃă a deciziei se înmânează persoanei private de libertate, iar
celălalt, din care să rezulte luarea la cunoştinŃă, se depune la dosarul individual.
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(6) Structura şi conŃinutul procesului-verbal de aducere la cunoştinŃă a deciziei se
stabileşte prin decizie a directorului general al AdministraŃiei NaŃionale a
Penitenciarelor.
ART. 89
Sesizarea judecătorului delegat pentru executarea pedepselor privative de
libertate
(1) Persoana condamnată, nemulŃumită de regimul de executare stabilit de
comisie, poate formula, în scris, plângere la judecătorul delegat pentru executarea
pedepselor privative de libertate, în termen de 3 zile de la data când a luat cunoştinŃă
de regimul de executare a pedepsei stabilit, în conformitate cu prevederile art. 25
alin. (2) din Lege.
(2) Judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate
ascultă, în mod obligatoriu, persoana condamnată, soluŃionează plângerea în termen
de 15 zile de la data primirii acesteia şi pronunŃă prin încheiere motivată una dintre
următoarele soluŃii:
a) admite plângerea şi dispune modificarea regimului de executare stabilit de
comisia pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de
libertate;
b) respinge plângerea, dacă aceasta este nefondată.
#M1
(3) O copie de pe încheierea judecătorului delegat pentru executarea pedepselor
privative de libertate se comunică persoanei condamnate şi administraŃiei
penitenciarului, în termen de cel mult două zile de la pronunŃare.
#M1
ART. 90
Punerea în aplicare a hotărârii de stabilire a regimului de executare
Hotărârea de stabilire a regimului de executare se pune în aplicare conform art.
79.
#B
ART. 91
Schimbarea regimului de executare
(1) Schimbarea regimului de executare a pedepsei privative de libertate se
realizează în conformitate cu dispoziŃiile art. 26 din Lege.
#M1
(2) Persoana privată de libertate sau comisia pentru individualizarea regimului,
după executarea fracŃiunilor din pedeapsă prevăzute la art. 26 alin. 1 din Lege, poate
sesiza judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate, în
vederea schimbării regimului de executare. Persoana privată de libertate este
încunoştinŃată despre data când poate solicita schimbarea regimului de executare.
#B
(3) Comisia poate sesiza judecătorul delegat pentru executarea pedepselor
privative de libertate, în vederea schimbării regimului de executare într-unul mai
sever, înainte de împlinirea termenului de 6 luni, dacă persoana privată de libertate a
comis o infracŃiune sau o abatere disciplinară gravă, care o face incompatibilă cu
regimul în care execută pedeapsa privativă de libertate, şi dacă prin conduita sa
afectează grav convieŃuirea normală în penitenciar sau siguranŃa acestuia.
(4) Sesizarea de către comisie se realizează după întocmirea unui raport în care
sunt menŃionate conduita persoanei şi eforturile depuse de aceasta pentru
reintegrarea socială, raport care se aduce la cunoştinŃa persoanei private de
libertate, în conformitate cu dispoziŃiile art. 26 alin. (1) din Lege.
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(5) DispoziŃiile art. 88 din prezentul regulament se aplică în mod corespunzător.
#M1
(6) Judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate
hotărăşte asupra cererii de schimbare a regimului de executare, printr-o încheiere
motivată, în termen de 15 zile de la primirea cererii sau sesizării, numai după
ascultarea persoanei în cauză. Încheierea motivată se comunică persoanei
condamnate şi administraŃiei penitenciarului, în termen de două zile de la data
pronunŃării acesteia, în conformitate cu dispoziŃiile art. 26 alin. (5) - (7) din Lege.
(7) Împotriva încheierii judecătorului delegat pentru executarea pedepselor
privative de libertate, persoana condamnată şi administraŃia penitenciarului poate
introduce contestaŃie la judecătoria în a cărei circumscripŃie se află penitenciarul, în
termen de 3 zile de la comunicarea încheierii.
#B
(8) Copiile documentelor prevăzute la alin. (1) se depun în dosarul individual.
(9) MenŃiuni despre schimbarea regimului de executare se fac în dosarul
individual, în aplicaŃiile informatizate şi în celelalte documente operative stabilite prin
regulamentul prevăzut de art. 16 alin. (2) din Lege.
SECłIUNEA a 2-a
Regimurile de executare
&.1. Regimul de maximă siguranŃă
ART. 92
NoŃiunea de regim de maximă siguranŃă
Regimul de maximă siguranŃă constă în asigurarea unor măsuri stricte de pază,
supraveghere şi escortare, restrângerea libertăŃii de mişcare a persoanelor private de
libertate, menŃinerea ordinii şi disciplinei, concomitent cu desfăşurarea unor activităŃi
educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenŃă socială, care
să dea posibilitatea trecerii în regimul de executare imediat inferior ca grad de
severitate.
ART. 93
Categoriile de persoane private de libertate cărora li se aplică regimul de maximă
siguranŃă
#M1
(1) Regimul de maximă siguranŃă se aplică persoanelor condamnate la pedeapsa
detenŃiunii pe viaŃă, persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii mai mare de 15
ani şi persoanelor care prezintă risc pentru siguranŃa penitenciarului, în conformitate
cu dispoziŃiile art. 20 alin. (1) din Lege.
#B
(2) Regimul de maximă siguranŃă se aplică şi persoanelor private de libertate,
clasificate iniŃial în alt regim de executare, care au comis o infracŃiune sau o abatere
disciplinară gravă pe timpul executării pedepsei şi care, prin conduita lor, afectează
desfăşurarea normală a activităŃilor în locul de deŃinere ori siguranŃa acestuia.
#M1
ART. 93^1
Criterii de stabilire a riscului pe care îl prezintă persoana condamnată pentru
siguranŃa penitenciarului
(1) Riscul pentru siguranŃa penitenciarului pe care îl prezintă persoanele
condamnate este determinat de potenŃialul acestora de a periclita siguranŃa
misiunilor desfăşurate de administraŃia penitenciară, în interiorul sau exteriorul locului
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de deŃinere, respectiv de a pune în pericol viaŃa, integritatea corporală ori sănătatea
personalului sau a altor persoane, de a afecta în mod direct sau indirect siguranŃa
comunităŃii.
(2) Includerea persoanelor private de libertate în categoria celor care prezintă risc
pentru siguranŃa penitenciarului nu reprezintă o sancŃiune disciplinară, ci constituie o
măsură administrativă de prevenŃie adoptată de administraŃia locului de deŃinere, în
vederea menŃinerii unui climat de siguranŃă.
(3) Criteriile care sunt luate în considerare la stabilirea riscului pe care îl prezintă
persoana condamnată pentru siguranŃa penitenciarului sunt următoarele:
a) săvârşirea infracŃiunii prin folosirea armelor de foc, din motive josnice ori cu
cruzime pentru care a fost condamnat la pedeapsa închisorii sau detenŃiune pe viaŃă;
b) evadarea ori părăsirea locului de muncă în prezenta pedeapsă sau în pedeapsa
anterioară;
c) tentativa de evadare, forŃarea dispozitivelor de siguranŃă, distrugerea sistemelor
de siguranŃă;
d) neprezentarea nejustificată a persoanei private de libertate la ora stabilită din
permisiunea de ieşire din penitenciar;
e) introducerea, deŃinerea sau traficul de arme, materiale explozive, droguri,
substanŃe toxice ori alte obiecte şi substanŃe care pun în pericol siguranŃa
penitenciarului, misiunilor sau a persoanelor;
f) instigarea, influenŃarea sau participarea în orice mod la producerea de revolte
sau luări de ostatici;
g) apartenenŃa la grupări de crimă organizată, coordonarea activităŃilor
infracŃionale ori de tip terorist;
h) acte de violenŃă soldate cu vătămări corporale ori deces împotriva personalului
sau a altor persoane.
#M1
ART. 93^2
Procedura de evaluare a riscului
(1) Evaluarea iniŃială a riscului persoanelor private de libertate pentru siguranŃa
penitenciarului se realizează de către comisia prevăzută la art. 14 din Lege cu ocazia
individualizării şi stabilirii regimului de executare, în condiŃiile art. 25 din Lege, în
baza criteriilor stabilite la art. 93^1.
(2) După stabilirea riscului pentru siguranŃa penitenciarului comisia prevăzută la
art. 14 din Lege se reuneşte o dată la 6 luni şi reevaluează situaŃia persoanelor din
această categorie prin prisma criteriilor prevăzute la art. 93^1 în vederea menŃinerii
ori declasificării. În cazul declasificării, persoana condamnată rămâne în regimul de
maximă siguranŃă, schimbarea acestuia făcându-se conform art. 26 din Lege.
(3) În cazul pedepselor mai mici de 2 ani, termenul de reevaluare a riscului pentru
siguranŃa penitenciarului este cel stabilit de Lege pentru schimbarea regimului de
executare.
(4) Ori de câte ori, pe parcursul executării pedepselor, intervine una dintre situaŃiile
prevăzute de art. 93^1, comisia prevăzută la art. 14 din Lege se întruneşte şi
analizează situaŃia persoanei condamnate în vederea evaluării şi stabilirii riscului pe
care îl prezintă pentru siguranŃa penitenciarului. Includerea persoanelor private de
libertate în categoria celor care prezintă risc pentru siguranŃa penitenciarului se face
numai după ce judecătorul delegat a dispus, prin încheiere, schimbarea regimului de
executare în regimul de maximă siguranŃă, în condiŃiile art. 26 alin. (3) din Lege.
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(5) În procesul de evaluare şi reevaluare a riscului, comisia prevăzută la art. 14 din
Lege analizează situaŃia persoanei condamnate în baza dosarului individual şi a altor
documente relevante pentru stabilirea riscului.
(6) Cu ocazia analizei, persoana privată de libertate este audiată, cele declarate
sunt consemnate, iar hotărârea comisiei se comunică persoanei private de libertate
care poate formula plângere la judecătorul delegat pentru executarea pedepselor, în
condiŃiile art. 25 din Lege, şi se depune la dosarul individual al acesteia, în cadrul
documentarului penal.
(7) La reevaluarea persoanelor private de libertate care prezintă risc pentru
siguranŃa penitenciarului comisia are în vedere dispoziŃiile prevederilor art. 88 din
regulament, precum şi recomandările membrilor comisiei cu ocazia clasificării şi
raportul personalului special desemnat pentru cunoaştere şi influenŃare pozitivă în
atenŃia căruia se află persoana privată de libertate.
(8) Persoanelor private de libertate li se poate schimba regimul de executare în
condiŃiile art. 26 alin. (2) din Lege numai după declasificarea din categoria celor care
prezintă risc pentru siguranŃa penitenciarului.
#M1
ART. 93^3
Măsuri luate de administraŃia locului de deŃinere
(1) Persoanele private de libertate care prezintă risc pentru siguranŃa
penitenciarului sunt cazate separat, în camere special amenajate în cadrul secŃiilor
din cadrul regimului de maximă siguranŃă.
(2) ActivităŃile desfăşurate de această categorie de persoane private de libertate
se realizează separat de celelalte persoane private de libertate.
(3) Persoanelor private de libertate care prezintă risc pentru siguranŃa
penitenciarului li se aplică măsurile specifice de siguranŃă stabilite prin regulamentul
prevăzut la art. 16 alin. (2) din Lege.
(4) Documentarul penal, fişele de acordare a drepturilor, fişele individuale de
cazare, dosarele de educaŃie şi asistenŃă psihosocială şi dosarele medicale întocmite
pentru această categorie se marchează în colŃul din dreapta sus cu menŃiunea
"RISC" de culoare roşie şi data clasificării. În situaŃia declasificării din această
categorie, peste marcajul efectuat se aplică o ştampilă de culoare verde cu
menŃiunea "DECLASIFICAT" şi data declasificării. În dosarele de educaŃie şi
asistenŃă psihosocială riscul pentru siguranŃa penitenciarului se consemnează pe
coperta interioară a dosarului în rubrica stabilită.
(5) Semestrial sau ori de câte ori este necesar, pentru actualizare, prin grija
secretarului comisiei prevăzute la art. 14 din Lege, se întocmesc tabele nominale cu
persoanele private de libertate care prezintă risc şi se distribuie compartimentelor
interesate din unitate.
(6) În cazul transferului între unităŃile subordonate AdministraŃiei NaŃionale a
Penitenciarelor, reanalizarea situaŃiei persoanelor private de libertate care prezintă
risc pentru siguranŃa penitenciarului se face numai după împlinirea termenelor
prevăzute la art. 93^2 alin. (2) şi (3).
(7) Persoanele private de libertate care prezintă risc pentru siguranŃa
penitenciarului sunt monitorizate de către personal special desemnat.
#M1
ART. 93^4
DispoziŃii privind persoanele arestate preventiv sau cele condamnate şi arestate
preventiv în altă cauză
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(1) În cazul persoanelor arestate preventiv sau al celor condamnate şi arestate
preventiv în altă cauză, care se regăsesc în una dintre situaŃiile prevăzute la art. 93^1
alin. (3), se aplică procedura de evaluare a riscului şi măsurile specifice de siguranŃă
stabilite pentru persoanele condamnate.
(2) DispoziŃiile art. 93^2 şi 93^3 se aplică în mod corespunzător.
#B
ART. 94
Locul de executare
Regimul de maximă siguranŃă se execută în penitenciare anume destinate sau în
secŃii special amenajate în celelalte penitenciare.
ART. 95
Cazarea şi amenajarea spaŃiilor de deŃinere
(1) Persoanele private de libertate care execută pedeapsa într-un astfel de regim
sunt cazate, de regulă, individual, în camere amenajate asemănător cu celelalte
spaŃii de cazare, asigurându-se iluminatul natural, aerisirea, încălzirea, apa potabilă
şi alte dotări necesare igienei individuale.
(2) Persoanele private de libertate clasificate în regimul de maximă siguranŃă pot fi
cazate în comun, atunci când starea de sănătate sau participarea la diferite
programe de influenŃare a comportamentului o impun, cu condiŃia ca numărul
acestora să nu fie mai mare de 10.
(3) Amenajarea şi dotarea spaŃiilor de deŃinere sunt stabilite în regulamentul
prevăzut la art. 16 alin. (2) din Lege.
(4) SecŃiile, camerele şi locurile unde persoanele private de libertate desfăşoară
diferite activităŃi sunt permanent închise şi asigurate.
ART. 96
Programul zilnic
(1) Programul zilnic este riguros stabilit şi cuprinde activităŃi administrative,
lucrative, plimbare, asistenŃă medicală, activităŃi de educaŃie şi intervenŃie
psihosocială, asistenŃă religioasă şi timp de odihnă.
(2) Persoanele private de libertate care nu prestează muncă sau nu participă la
alte activităŃi pot desfăşura în comun, în limita a minimum 3 ore, activităŃi de
plimbare, educaŃie şi intervenŃie psihosocială, sportive şi religioase.
(3) Servitul hranei de către această categorie de persoane private de libertate se
realizează în camerele de deŃinere sau în spaŃii special amenajate.
(4) AsistenŃa medicală se asigură de personal medical anume desemnat, în spaŃii
amenajate, de regulă în interiorul secŃiei de maximă siguranŃă. La solicitarea
personalului medical, asistenŃa medicală este acordată în prezenŃa personalului de
pază. În cazuri deosebite, la solicitarea medicului curant, persoanele private de
libertate pot fi internate în infirmerii sau spitale.
ART. 97
Plimbarea
(1) Persoanele private de libertate care nu prestează muncă sau nu desfăşoară
activităŃi de instruire şcolară şi formare profesională au dreptul la o plimbare zilnică
de cel puŃin două ore, în curŃi special amenajate în aer liber.
(2) Persoanele care prestează o muncă, participă la programe de educaŃie sau
intervenŃie psihosocială au dreptul la cel puŃin o oră de plimbare zilnică.
(3) Persoanele clasificate în acest regim, aflate în executarea sancŃiunii
disciplinare cu izolarea, au dreptul la plimbare zilnică de cel puŃin o oră, în curŃi
special amenajate în aer liber.
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(4) Modul de amenajare şi dotarea curŃilor destinate activităŃii de plimbare a
acestei categorii de persoane private de libertate sunt stabilite prin regulamentul
prevăzut la art. 16 alin. (2) din Lege.
ART. 98
Munca
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 deŃinere, în spaŃii prevăzute cu dispozitive de închidere sigure şi sub
supraveghere permanentă.
#M1
ART. 99
ActivităŃi de educaŃie şi asistenŃă psihosocială
Programele şi activităŃile de educaŃie şi asistenŃă psihosocială se desfăşoară, pe
baza recomandărilor din Planul individualizat de evaluare şi intervenŃie educativă şi
terapeutică, individual sau în grupuri mici, în locuri anume destinate, sub strictă
supraveghere.
#B
ART. 100
Personalul locului de deŃinere
Personalul desemnat să aplice acest tip de regim este anume selecŃionat, format
şi specializat, dotat cu mijloace de autoapărare, alarmare şi comunicare, într-un
număr suficient, astfel încât să asigure o supraveghere strictă a persoanelor private
de libertate, atât în interiorul, cât şi în exteriorul locului de deŃinere, precum şi
intervenŃia operativă, în situaŃiile în care se impune.
ART. 101
Escortarea şi însoŃirea
(1) Deplasarea în exteriorul locului de deŃinere a persoanelor private de libertate,
la organele judiciare, spitale, precum şi transferarea la un alt loc de deŃinere se
realizează în mijloace de transport special amenajate, separat de alte categorii de
persoane, acestora aplicându-li-se mijloace de imobilizare, în cazuri justificate, prin
decizie a directorului unităŃii.
(2) La ieşirea şi intrarea din şi în camerele de deŃinere, persoanele private de
libertate sunt supuse, în mod obligatoriu, percheziŃiilor corporale. Scoaterea din
camere se desfăşoară numai în prezenŃa unui număr de personal suficient, dotat
corespunzător, iar atunci când situaŃia impune, persoanelor private de libertate li se
aplică mijloace de imobilizare.
ART. 102
Vizita
(1) Dreptul la vizită se acordă în spaŃii special amenajate, prevăzute cu dispozitive
de separare.
(2) În raport de comportarea persoanei private de libertate şi dacă este în interesul
resocializării, directorul locului de deŃinere poate aproba ca vizita să se desfăşoare
fără dispozitiv de separare.
ART. 103
Accesul personalului în spaŃiile de deŃinere
Accesul personalului locului de deŃinere în zona de amplasare a secŃiilor şi
camerelor destinate cazării persoanelor private de libertate care execută pedeapsa în
regim de maximă siguranŃă este strict limitat şi se face în baza deciziei directorului.
&.2. Regimul închis
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ART. 104
NoŃiunea de regim închis
Regimul închis constă în asigurarea unor măsuri de pază, supraveghere şi
escortare care să permită persoanelor private de libertate să desfăşoare, în grupuri,
activităŃi educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenŃă
socială, pentru a da posibilitatea trecerii în regimul de executare imediat inferior ca
grad de severitate.
ART. 105
Categoriile de persoane private de libertate cărora li se aplică regimul închis
(1) Regimul închis se aplică persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii mai
mare de 5 ani, dar care nu depăşeşte 15 ani, în conformitate cu prevederile art. 22
alin. (1) din Lege.
(2) Acest regim se aplică şi:
a) persoanelor private de libertate clasificate iniŃial în regim semideschis sau
deschis care au comis o abatere disciplinară sau care, prin conduita lor, afectează
desfăşurarea normală a activităŃilor în locul de deŃinere;
#M1
b) persoanelor private de libertate clasificate iniŃial în regimul de maximă siguranŃă
care au avut o bună conduită, au făcut eforturi serioase pentru reintegrare socială şi
au fost declasificate din categoria celor care prezintă risc pentru siguranŃa
penitenciarului;
#B
c) în mod excepŃional, persoanelor private de libertate condamnate la pedeapsa
închisorii mai mare de 15 ani, în considerarea naturii, modului de săvârşire a
infracŃiunii şi a persoanei condamnatului, în conformitate cu dispoziŃiile art. 20 alin.
(2) din Lege;
d) bărbaŃilor 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
afecŃiuni locomotorii grave, dacă acestea au fost condamnate la pedeapsa închisorii
mai mare de 15 ani, în conformitate cu dispoziŃiile art. 21 alin. (1) şi (2) din Lege.
ART. 106
Locul de executare
Regimul închis se execută în penitenciare anume destinate sau în secŃii special
amenajate în celelalte penitenciare.
ART. 107
Cazarea şi amenajarea spaŃiilor de deŃinere
(1) Cazarea persoanelor private de libertate cărora li se aplică regimul prevăzut de
prezentul paragraf se realizează, de regulă, în comun.
(2) Cazarea acestor persoane se face cu respectarea principiului separării femeilor
de bărbaŃi şi a minorilor şi tinerilor de ceilalŃi majori, având în vedere atât starea de
sănătate, cât şi conduita acestor persoane.
(3) Amenajarea şi dotarea spaŃiilor de deŃinere sunt stabilite în regulamentul
prevăzut la art. 16 alin. (2) din Lege.
(4) Camerele de cazare sunt permanent închise şi asigurate.
(5) Hrana se serveşte, de regulă, în spaŃii special amenajate sau în camerele de
cazare.
ART. 108
Programul zilnic
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(1) Programul zilnic cuprinde prestarea unei munci, activităŃi educative, culturale,
terapeutice şi sportive, consiliere psihologică, asistenŃă socială şi religioasă,
asistenŃă medicală, plimbare, timp de odihnă şi alte activităŃi necesare stimulării
interesului persoanelor private de libertate de a-şi asuma responsabilităŃi.
(2) ActivităŃile se desfăşoară individual sau în grup, sub paza şi supravegherea
permanentă a personalului.
#M1
(3) Persoanele private de libertate, care din diferite motive nu sunt folosite la
muncă, la activităŃi de instruire şcolară şi profesională sau programe de educaŃie şi
asistenŃă psihosocială, pot desfăşura activităŃi în afara camerelor de deŃinere în limita
a minimum 4 ore.
#B
(4) AsistenŃa medicală se asigură la cabinetele medicale ale locului de deŃinere.
ART. 109
Plimbarea
(1) Persoanele private de libertate care nu prestează muncă şi nu participă la alte
activităŃi au dreptul la plimbare zilnică de minimum 3 ore.
(2) Persoanele care prestează o muncă, participă la programe de educaŃie sau
intervenŃie psihosocială au dreptul la cel puŃin o oră de plimbare zilnică.
(3) Persoanele din această categorie, aflate în executarea sancŃiunii disciplinare
cu izolarea, au dreptul la plimbare zilnică de cel puŃin o oră, în curŃi special
amenajate în aer liber.
ART. 110
Munca
Persoanele private de libertate care execută pedeapsa în regimul închis pot presta
muncă, sub pază şi supraveghere continuă, în interiorul sau exteriorul locului de
deŃinere.
#M1
ART. 111
ActivităŃi de educaŃie şi asistenŃă psihosocială
Programele şi activităŃile de educaŃie şi asistenŃă psihosocială se desfăşoară pe
baza recomandărilor din Planul individualizat de evaluare şi intervenŃie educativă şi
terapeutică, în grupuri, în interiorul locului de deŃinere, sub pază şi supraveghere.
#M1
ART. 112
Vizita
Dreptul la vizită se acordă în conformitate cu art. 38 alin. (3) şi (4), iar în cazul
minorilor sunt aplicabile dispoziŃiile art. 38 alin. (5) şi (6).
#B
&.3. Regimul semideschis
ART. 113
NoŃiunea de regim semideschis
Regimul semideschis oferă persoanelor private de libertate posibilitatea de a se
deplasa neînsoŃite în zone din interiorul locului de deŃinere stabilite prin regulamentul
de ordine interioară şi de a-şi organiza timpul liber avut la dispoziŃie, sub
supraveghere.
ART. 114
Categoriile de persoane private de libertate cărora li se aplică regimul semideschis
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(1) Regimul semideschis se aplică persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii
mai mare de un an, dar care nu depăşeşte 5 ani, în conformitate cu prevederile art.
23 alin. (1) din Lege.
(2) Acest regim se aplică şi:
a) persoanelor private de libertate clasificate iniŃial în regim deschis care au comis
o abatere disciplinară sau care datorită conduitei necorespunzătoare au devenit
incompatibile cu acest tip de regim;
#M1
b) persoanelor private de libertate clasificate iniŃial în regimul închis care au avut o
bună conduită şi au făcut eforturi serioase pentru reintegrare socială;
#B
c) în mod excepŃional, 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 infracŃiunii şi a persoanei condamnatului, în conformitate cu
dispoziŃiile art. 22 alin. (2) din Lege.
ART. 115
Locul de executare
(1) Regimul semideschis se execută în penitenciare anume destinate ori în locuri
sau secŃii special amenajate în interiorul ori exteriorul altor penitenciare.
(2) Cazarea acestor persoane se face cu respectarea principiului separării femeilor
de bărbaŃi şi a minorilor şi tinerilor de ceilalŃi majori. Alte criterii pentru separarea sau
gruparea acestor persoane sunt: compatibilitatea intelectuală şi de ordin cultural,
interesul de participare la activităŃi de resocializare şi de folosire la muncă.
ART. 116
Cazarea şi amenajarea spaŃiilor de deŃinere
(1) Cazarea persoanelor private de libertate cărora li se aplică regimul
semideschis se realizează în comun.
(2) Potrivit programului locului de deŃinere, pe timpul zilei camerele sunt deschise,
iar pe timpul nopŃii acestea se închid şi se asigură. Pe perioada participării la anumite
activităŃi a întregului efectiv dintr-o cameră uşa este închisă şi asigurată.
(3) Pe timpul nopŃii, după închiderea camerelor, se asigură supravegherea de
către personalul anume desemnat, precum şi paza perimetrelor, atunci când cazarea
se face în secŃii exterioare locului de deŃinere.
(4) Amenajarea şi dotarea spaŃiilor de deŃinere sunt stabilite în regulamentul
prevăzut de art. 16 alin. (2) din Lege.
ART. 117
Munca
Munca prestată de această categorie de persoane se desfăşoară în interiorul şi în
afara locului de deŃinere, supravegherea fiind asigurată de personal neînarmat.
#M1
ART. 118
ActivităŃi de educaŃie şi asistenŃă psihosocială
Programele şi activităŃile de educaŃie şi asistenŃă psihosocială se desfăşoară pe
baza recomandărilor din Planul individualizat de evaluare şi intervenŃie educativă şi
terapeutică, în grupuri, în spaŃii din interiorul locului de deŃinere, care rămân deschise
pe timpul zilei, precum şi în exteriorul locului de deŃinere. Supravegherea acestora se
face cu personal neînarmat.
#B
ART. 119
Vizita
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Dreptul la vizită se acordă în conformitate cu dispoziŃiile art. 38 alin. (5) şi (6) din
prezentul regulament.
&.4. Regimul deschis
ART. 120
NoŃiunea de regim deschis
Regimul deschis oferă persoanelor private de libertate posibilitatea de a se
deplasa neînsoŃite în interiorul locului de deŃinere, de a presta munca şi de a
desfăşura activităŃile educative, terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenŃă
socială în afara locului de deŃinere, fără supraveghere.
ART. 121
Categoriile de persoane private de libertate cărora li se aplică regimul deschis
(1) Regimul deschis se aplică persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii de
cel mult un an, în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) din Lege.
#M1
(1^1) Acest regim se aplică şi persoanelor private de libertate clasificate iniŃial în
regimul semideschis care au avut o bună conduită şi au făcut eforturi serioase pentru
reintegrare socială.
#B
(2) Regimul deschis aplicabil persoanelor condamnate clasificate în această
categorie se bazează pe disciplina liber consimŃită, pe sentimentul de
responsabilitate faŃă de comunitatea din care provin şi îi încurajează să folosească
cu bună-credinŃă libertăŃile ce le sunt oferite.
ART. 122
Locul de executare
(1) Regimul deschis se execută în penitenciare anume destinate ori în locuri sau
secŃii special amenajate în interiorul sau exteriorul altor penitenciare.
(2) Cazarea acestor persoane se face cu respectarea principiului separării femeilor
de bărbaŃi şi a minorilor şi tinerilor de ceilalŃi majori. Alte criterii pentru separarea sau
gruparea acestor persoane sunt: compatibilitatea intelectuală şi de ordin cultural,
interesul de participare la activităŃi de resocializare şi de folosire la muncă.
ART. 123
Cazarea şi amenajarea spaŃiilor de deŃinere
(1) Cazarea persoanelor private de libertate cărora li se aplică regimul deschis se
realizează în comun.
(2) Camerele de cazare se Ńin descuiate atât pe timp de zi, cât şi pe timp de
noapte, condamnaŃii având acces liber în locurile şi zonele stabilite de administraŃie.
(3) Amenajarea şi dotarea spaŃiilor de deŃinere sunt stabilite în regulamentul
prevăzut de art. 16 alin. (2) din Lege.
ART. 124
Munca
Persoanele din acest regim pot presta muncă în condiŃii similare cu persoanele
libere, având obligaŃia de a reveni la locul de cazare după terminarea programului.
#M1
ART. 125
ActivităŃi de educaŃie şi asistenŃă psihosocială
Persoanele private de libertate aflate în acest regim pot desfăşura, pe baza
recomandărilor din Planul individualizat de evaluare şi intervenŃie educativă şi
terapeutică, programe şi activităŃi educaŃionale şi de asistenŃă psihosocială, în
interiorul sau în afara locului de deŃinere, fără supraveghere.
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#B
ART. 126
Programul zilnic
(1) Persoanele private de libertate îşi organizează singure timpul avut la dispoziŃie
şi activităŃile administrativ-gospodăreşti, cu respectarea programului stabilit de
administraŃie.
#M1
(2) Cu aprobarea directorului locului de deŃinere, persoanele private de libertate,
care execută pedeapsa în acest regim, pot frecventa cursuri de şcolarizare, de
calificare sau învăŃământ universitar, pot beneficia de asistenŃă medicală pentru
afecŃiuni care nu pot fi tratate în sistemul administraŃiei penitenciare, inclusiv de
medicină dentară, pot participa individual sau în grup la programe culturale,
educative, sportive, artistice şi religioase, în afara locului de deŃinere. În anumite
situaŃii, cu aprobarea directorului locului de deŃinere, pot lua parte la aceste activităŃi
şi membrii de familie ai acestora sau reprezentanŃi ai societăŃii.
#B
(3) AdministraŃia locului de deŃinere poate încheia protocoale de colaborare cu
instituŃii publice sau private, cu organizaŃii guvernamentale sau neguvernamentale,
pentru derularea programelor prevăzute la alin. (2). ReprezentanŃii acestor organizaŃii
au astfel posibilitatea de a monitoriza activităŃile desfăşurate de persoanele private
de libertate, informându-l periodic despre aceasta pe directorul locului de deŃinere.
ART. 127
ObligaŃii şi interdicŃii specifice
(1) Persoanele private de libertate se deplasează la activităŃile prevăzute la art.
124, 125 şi art. 126 alin. (2) din prezentul regulament în timpul, zonele şi pe traseele
stabilite de administraŃia locului de deŃinere. Nerespectarea acestei prevederi de
către persoana privată de libertate atrage răspunderea disciplinară sau penală
potrivit legii.
(2) Persoanelor din acest regim le este interzis să procure, să deŃină, să
comercializeze şi să consume băuturi alcoolice sau substanŃe psihotrope, să
frecventeze localuri publice, să conducă autovehicule în alte condiŃii decât cele
stabilite de administraŃie, să intre în legătură cu anumite persoane ori să se
deplaseze în anumite locuri, să poarte sau să deŃină arme, muniŃii, substanŃe toxice
ori explozive de orice fel.
(3) Persoanelor din acest regim, pe timpul desfăşurării de activităŃi în afara locului
de deŃinere, le este interzis să părăsească locurile unde sunt planificate, înainte de
terminarea programului, fără aprobarea persoanei desemnate de conducerea locului
de deŃinere să coordoneze activitatea.
(4) Cu ocazia clasificării persoanelor private de libertate în acest tip de regim şi ori
de câte ori este necesar, acestea sunt instruite cu privire la îndatoririle, obligaŃiile şi
interdicŃiile pe care le au, semnând un angajament în acest sens.
(5) Pe timpul cât se află în afara locului de deŃinere, persoanele private de libertate
sunt obligate să aibă asupra lor documente de legitimare eliberate de administraŃia
locului de deŃinere, pe care sunt obligate să le prezinte, la cerere, organelor
competente.
(6) Persoanele private de libertate, pe timpul cât se află în afara locului de
deŃinere, la activităŃile prevăzute la art. 124, 125 şi art. 126 alin. (2) din prezentul
regulament, pot păstra şi administra sume de bani din contul personal sau mijloace
electronice de plată necesare efectuării unor cheltuieli minime legate de asigurarea
igienei personale, transport, suplimentarea hranei, achiziŃionarea unor articole de
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îmbrăcăminte şi încălŃăminte, precum şi pentru participarea la unele activităŃi culturaleducative.
(7) Pe timpul cât se află în afara locului de deŃinere, la activităŃile prevăzute la art.
124, 125 şi art. 126 alin. (2) din prezentul regulament, persoanele din acest regim pot
deŃine şi folosi telefoane mobile personale.
(8) Telefoanele mobile, sumele de bani rămase la întoarcerea în locul de deŃinere,
precum şi mijloacele electronice de plată sunt păstrate într-un spaŃiu special
amenajat, în casete prevăzute cu încuietori sigure, amplasate la intrarea în locul de
deŃinere, şi sunt evidenŃiate nominal într-un registru de către personalul
administraŃiei, cu menŃionarea orei la care acestea au fost predate şi a orei la care au
fost returnate persoanei private de libertate.
ART. 128
Vizita
Dreptul la vizită se acordă în conformitate cu dispoziŃiile art. 38 alin. (5) şi (6) din
prezentul regulament.
&.5. Individualizarea regimurilor de executare a pedepselor privative de libertate în
cazul minorilor, tinerilor şi femeilor
ART. 129
Locul de executare a pedepselor privative de libertate de către minori şi tineri
Minorii şi tinerii execută pedepsele privative de libertate în penitenciare anume
destinate sau în secŃii separate în celelalte penitenciare pentru a li se asigura
protecŃia şi asistenŃa pe plan social, şcolar, educativ, profesional, psihologic, medical
şi fizic, care le sunt necesare potrivit vârstei, sexului şi personalităŃii fiecăruia.
ART. 130
Separarea minorilor şi a tinerilor
În penitenciarele pentru minori şi tineri se asigură separarea pe camere în funcŃie
de sex, vârstă şi regimul de executare stabilit de comisia prevăzută de art. 14 din
Lege.
ART. 131
ActivităŃi lucrative şi de intervenŃie psihosocială pentru minori şi tineri
(1) Programele de educaŃie şi intervenŃie psihosocială sunt orientate spre
favorizarea contactului cu societatea şi în special cu familia, astfel încât la punerea în
libertate minorii şi tinerii să nu fie dezavantajaŃi sub aspect şcolar, profesional sau
social.
#M1
(2) AdministraŃia locului de deŃinere urmăreşte prin programele stabilite ca, pe
timpul zilei, minorii şi tinerii să desfăşoare, pe baza recomandărilor din Planul
individualizat de evaluare şi intervenŃie educativă şi terapeutică, activităŃi de educaŃie,
asistenŃă psihosocială, sportive, lucrative, ocupaŃionale şi recreative în afara
camerelor de deŃinere.
#B
ART. 132
Instruirea şcolară şi profesională a minorilor şi tinerilor
(1) În penitenciarele pentru minori şi tineri se pot înfiinŃa şcoli generale, şcoli de
arte şi meserii sau clase ale acestora, potrivit normelor legale după care se
desfăşoară învăŃământul de stat.
(2) La activităŃile de instruire şcolară şi profesională, precum şi la cele educative şi
de intervenŃie psihosocială băieŃii şi fetele pot participa împreună.
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(3) La împlinirea vârstei de 21 de ani, persoanele private de libertate pot fi
menŃinute pentru executarea în continuare a pedepsei în penitenciarele pentru minori
şi tineri numai dacă aceasta este în interesul instruirii şcolare şi profesionale, dar fără
a depăşi vârsta de 25 de ani.
ART. 133
Locul de executare a pedepselor privative de libertate de către femei
(1) Femeile private de libertate execută pedeapsa în penitenciare pentru femei sau
în secŃii separate în celelalte penitenciare.
(2) SpaŃiile de cazare pentru femeile private de libertate trebuie să ofere condiŃii
pentru menŃinerea unei stări de sănătate şi igienă specifice acestei categorii.
#M1
ART. 134
Separarea femeilor
În penitenciarele şi secŃiile pentru femei se asigură separarea pe camere, în
funcŃie de vârstă şi regimul de executare stabilit de comisia prevăzută la art. 14 din
Lege.
#B
ART. 135
Supravegherea femeilor
(1) Supravegherea persoanelor private de libertate femei se asigură de personal
de acelaşi sex.
(2) Personalul de sex masculin are acces în secŃiile pentru femei în condiŃiile
stabilite de directorul locului de deŃinere.
#M1
ART. 136
ActivităŃi de educaŃie şi asistenŃă psihosocială pentru femei
Programele şi activităŃile de educaŃie şi asistenŃă psihosocială se organizează şi
se desfăşoară individual sau în grup, pe baza recomandărilor din Planul individualizat
de evaluare şi intervenŃie educativă şi terapeutică. O parte dintre aceste activităŃi se
pot desfăşura împreună cu persoane private de libertate bărbaŃi, cu asigurarea
măsurilor corespunzătoare de supraveghere.
#B
&.6. Individualizarea regimurilor de executare a pedepselor privative de libertate în
cazul persoanelor bolnave
ART. 137
Internarea şi separarea în spitale şi infirmerii
(1) Persoanele private de libertate bolnave nu pot refuza internarea într-un
penitenciar-spital sau infirmerii din subordinea AdministraŃiei NaŃionale a
Penitenciarelor.
(2) Regimul aplicat persoanelor private de libertate internate în penitenciarelespital sau infirmerii se subordonează nevoilor de tratament medical, potrivit normelor
prevăzute de Ministerul SănătăŃii Publice şi a caselor de asigurări de sănătate.
Separarea se realizează după criterii medicale şi după sexul persoanelor private de
libertate.
ART. 138
Măsuri de siguranŃă şi supraveghere în spitale şi infirmerii
(1) Măsurile de siguranŃă şi supraveghere care se aplică persoanelor private de
libertate internate în penitenciarele-spital şi infirmerii se adoptă fără a împiedica
desfăşurarea programelor terapeutice. Mijloacele de imobilizare, prevăzute la art. 37

44

din Lege, se aplică numai cu avizul medicului curant, cu respectarea prevederilor art.
159 alin. (2) din prezentul regulament.
(2) Măsurile de siguranŃă pentru persoanele internate sunt cele specifice cel puŃin
regimului închis.
ART. 139
Măsuri de siguranŃă în cazul persoanelor private de libertate cu tulburări psihice
grave
(1) Persoanele private de libertate cu tulburări psihice grave, de natură a pune în
pericol siguranŃa proprie sau a altor persoane private de libertate, sunt internate în
secŃiile de profil din unităŃile spitaliceşti, pentru tratament medical şi asistenŃă
psihosocială specifice.
(2) În momentele de criză pot fi utilizate, în condiŃiile prevăzute la art. 37 din Lege,
cu acordul medicului, mijloacele de imobilizare, pentru a evita autorănirea, rănirea
altor persoane sau distrugerea de bunuri. Persoana privată de libertate care face
obiectul imobilizării este pusă sub observaŃie continuă. Mijloacele de imobilizare sunt
îndepărtate la încetarea stării care a impus această măsură.
(3) Riscul de suicid al persoanelor private de libertate cu afecŃiuni psihice se
evaluează în mod constant de personalul medical şi de psiholog.
(4) Punerea în libertate a persoanelor private de libertate cu afecŃiuni psihice se
comunică serviciului de sănătate din localitatea în raza căreia se stabilesc aceste
persoane, în vederea continuării tratamentului medical.
ART. 140
Vizitarea persoanelor internate în spitale sau infirmerii
(1) Persoanele private de libertate internate în penitenciarele-spital, care sunt
netransportabile, pot fi vizitate de soŃ sau soŃie ori de rude până la gradul IV inclusiv
în camere, cu avizul medicului curant şi cu aprobarea directorului locului de deŃinere.
(2) Persoanele private de libertate internate în unităŃi spitaliceşti din afara locului
de deŃinere pot fi vizitate, cu avizul medicului curant al respectivei unităŃi spitaliceşti şi
cu aprobarea directorului locului de deŃinere.
CAP. 8
Recompense, abateri şi sancŃiuni disciplinare
SECłIUNEA 1
Recompense
#M1
ART. 141
CondiŃii generale de acordare
(1) Persoanele private de libertate care participă şi dovedesc interes în muncă şi în
cadrul activităŃilor de educaŃie şi intervenŃie psihosocială, sprijină şi îngrijesc
persoane private de libertate cu dizabilităŃi, contribuie la prevenirea sau înlăturarea
unor situaŃii de risc, precum şi cele ale căror invenŃii, inovaŃii şi lucrări ştiinŃifice au
fost confirmate de autorităŃile competente pot fi stimulate prin acordarea uneia dintre
recompensele prevăzute la art. 68 alin. (1) din Lege.
(2) Acordarea recompenselor are la bază sistemul de creditare aprobat prin
decizie a directorului general al AdministraŃiei NaŃionale a Penitenciarelor.
#M1
ART. 142
Procedura acordării recompenselor şi consemnarea în documentele de evidenŃă
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(1) Pentru recompensele prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. a) - e) din Lege, comisia
prevăzută la art. 68 alin. (2) din Lege analizează lunar rapoartele de recompensare
întocmite de cadrele care desfăşoară activităŃi directe cu persoanele private de
libertate sau de lucrătorul în cadrul serviciului producŃie, după caz, şi prezentate de
şefii de secŃii, pe bază de tabel nominal, după avizare.
(2) Rapoartele de recompensare, avizate negativ, se înaintează comisiei, însoŃite
de motivare.
(3) Comisia prevăzută la art. 68 alin. (2) din Lege propune directorului general al
AdministraŃiei NaŃionale a Penitenciarelor acordarea recompenselor prevăzute la art.
68 alin. (1) lit. f) şi g) din Lege, în conformitate cu dispoziŃiile art. 68 alin. (3) din Lege.
Înainte de formularea propunerii, comisia prevăzută la art. 68 alin. (2) din Lege poate
consulta, nemijlocit, personalul care desfăşoară activităŃi directe cu persoanele
private de libertate.
(4) Recompensele se consemnează în registrul prevăzut la art. 79 lit. b) din Lege,
iar rapoartele de recompensare se clasează în dosarul disciplinar.
#B
ART. 143
CondiŃii de acordare a recompensei constând în încredinŃarea unei responsabilităŃi
ÎncredinŃarea unei responsabilităŃi în cadrul activităŃilor prevăzute în art. 64 din
Lege se acordă persoanelor private de libertate care au avut o comportare meritorie
pe perioada deŃinerii, dovedesc că au calităŃi, aptitudini şi abilităŃi de comunicare şi
organizare şi se bucură de autoritate morală şi respect din partea celorlalte persoane
private de libertate.
ART. 144
CondiŃii de acordare a recompensei constând în ridicarea unei sancŃiuni
disciplinare
(1) Ridicarea unei sancŃiuni disciplinare aplicate anterior se acordă persoanelor
private de libertate care:
a) timp de două luni de la data aplicării sancŃiunii disciplinare prevăzute la art. 71
alin. (1) lit. a) din Lege, nu au mai comis abateri disciplinare şi au avut o conduită
regulamentară;
b) timp de 3 luni de la data aplicării sancŃiunii disciplinare prevăzute la art. 71 alin.
(1) lit. b) şi c) din Lege, nu au mai comis abateri disciplinare şi au avut o conduită
regulamentară;
c) timp de 4 luni de la data aplicării sancŃiunii disciplinare prevăzute la art. 71 alin.
(1) lit. d) şi e) din Lege, nu au mai comis abateri disciplinare şi au avut o conduită
regulamentară;
d) timp de 5 luni de la data aplicării sancŃiunii disciplinare prevăzute la art. 71 alin.
(1) lit. f) din Lege, nu au mai comis abateri disciplinare şi au manifestat o conduită
regulamentară.
(2) Persoanele private de libertate sancŃionate disciplinar nu pot beneficia de un alt
tip de recompensă înaintea ridicării sancŃiunii disciplinare.
ART. 145
Acordarea recompensei constând în suplimentarea drepturilor la pachete şi vizite
(1) Suplimentarea drepturilor la pachete şi vizite se acordă persoanelor private de
libertate, ca o recunoaştere a respectării normelor de conduită în locul de deŃinere.
(2) Persoanele private de libertate beneficiază de recompensa prevăzută la alin.
(1) în maximum două luni de la data acordării acesteia, cu condiŃia ca în această
perioadă persoana privată de libertate să nu fi fost sancŃionată cu măsura
disciplinară prevăzută de art. 71 alin. (1) lit. d) şi e) din Lege.
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ART. 146
Acordarea de premii constând în materiale pentru activităŃi ocupaŃionale
persoanelor private de libertate
(1) Directorul locului de deŃinere poate acorda premii constând în materiale pentru
activităŃi ocupaŃionale persoanelor private de libertate care au obŃinut rezultate bune
şi foarte bune în procesul de instruire şcolară şi formare profesională, la concursurile
şi competiŃiile organizate în cadrul locului de deŃinere sau care au contribuit la
informarea, educarea şi formarea altor categorii de persoane private de libertate.
(2) Recompensa prevăzută la alin. (1) se acordă şi persoanelor private de libertate
care au realizat lucrări literare sau de artă care sunt apreciate la nivelul locului de
deŃinere şi al comunităŃii.
ART. 147
Acordarea recompensei cu permisiunea de ieşire din locul de deŃinere
(1) Permisiunea de ieşire din locul de deŃinere prevăzută la art. 68 alin. (1) lit. e) g) din Lege poate fi acordată numai persoanelor private de libertate care au avut o
conduită constant pozitivă şi prezintă suficientă încredere că nu mai comit alte
infracŃiuni.
#M1
(2) Comisia prevăzută la art. 68 alin. (2) din Lege acordă recompensa prevăzută la
art. 68 alin. (1) lit. e) din Lege sau propune acordarea recompenselor prevăzute la
art. 68 alin. (1) lit. f) şi g) din aceeaşi lege, după o analiză temeinică, conform
procedurii stabilite prin decizie a directorului general al AdministraŃiei NaŃionale a
Penitenciarelor.
#B
ART. 148
Măsuri determinate de permisiunea de ieşire din penitenciar
(1) Înainte de ieşirea din locul de deŃinere, persoanei private de libertate i se aduc
la cunoştinŃă următoarele:
a) data şi ora la care trebuie să se înapoieze;
b) regulile pe care trebuie să le respecte şi consecinŃele nerespectării acestora;
c) obligativitatea prezentării la autorităŃile publice locale sau la organele de poliŃie
din localitatea în care se deplasează, pentru confirmarea prezenŃei în acea localitate,
atât la sosire, cât şi la plecare, în cazul unei permisiuni de ieşire din penitenciar mai
mari de 24 de ore.
(2) Cu această ocazie, persoana privată de libertate semnează un angajament, în
sensul celor prevăzute la alin. (1).
(3) În cazul minorilor, persoanelor private de libertate cu capacitate de exerciŃiu
restrânsă ori al persoanelor private de libertate cu dizabilităŃi, care pentru deplasare
necesită însoŃitor, administraŃia locului de deŃinere înştiinŃează în timp util
reprezentanŃii legali ori, după caz, soŃul sau soŃia ori rudele până la gradul IV inclusiv,
care semnează angajamentul prevăzut la alin. (2) alături de persoanele private de
libertate.
(4) La ieşirea din locul de deŃinere, persoanei private de libertate i se înmânează
actul de învoire, care face dovada identităŃii şi a intervalului de timp pentru care este
acordată permisiunea.
(5) O zi permisiune de ieşire din penitenciar este echivalentă cu intervalul orar de
24 de ore.
(6) Despre permisiunea ieşirii din penitenciar serviciul de evidenŃă deŃinuŃi
informează, înainte de plecarea din locul de deŃinere, organele de poliŃie aflate în
raza localităŃii unde se deplasează persoana privată de liberate.
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(7) Cheltuielile efectuate pe timpul permisiunii ieşirii din penitenciar sunt suportate
de către persoana privată de libertate.
SECłIUNEA a 2-a
Abateri şi sancŃiuni disciplinare
&.1. Abateri disciplinare
ART. 149
Tipul abaterilor disciplinare
(1) Constituie abateri disciplinare foarte grave încălcarea dispoziŃiilor prevăzute la
art. 62 lit. a) - e) şi art. 63 lit. a) - m) din prezentul regulament, determinarea cu
intenŃie a altei persoane private de libertate să săvârşească una dintre faptele
prevăzute la art. 63 lit. a) - m) din prezentul regulament, precum şi eludarea regimului
de executare a pedepsei de către persoanele private de libertate, care prin iniŃierea
unor cauze penale ori civile pentru ele sau pentru altele urmăresc menŃinerea într-un
anume loc de deŃinere ori transferarea în alte locuri de deŃinere.
(2) Constituie abateri disciplinare grave încălcarea dispoziŃiilor prevăzute la art. 62
lit. f) - j) şi art. 63 lit. n) - t) din prezentul regulament, precum şi determinarea cu
intenŃie a altei persoane private de libertate să săvârşească una dintre faptele
prevăzute la art. 63 lit. n) - t) din prezentul regulament.
#M1
(3) Constituie abateri disciplinare uşoare încălcarea dispoziŃiilor prevăzute la art.
62 lit. k) - n) şi la art. 63 lit. Ń) - u), ascunderea adevărului privind nivelul de instruire
şcolară sau pregătire profesională, precum şi determinarea cu intenŃie a altei
persoane private de libertate să încalce prevederile art. 62 sau ale art. 63 lit. Ń) - u).
#B
&.2. SancŃiuni disciplinare
ART. 150
Reglementarea
#M1
(1) SancŃiunile disciplinare care pot fi aplicate pentru săvârşirea uneia dintre
abaterile disciplinare prevăzute la art. 149 sunt cele prevăzute la art. 71 alin. (1) din
Lege. DispoziŃiile art. 71 alin. (3) - (9) din Lege se aplică în mod corespunzător.
#B
(2) Pentru faptele care, potrivit legii penale, constituie infracŃiuni, personalul
administraŃiei penitenciare poate aplica, în mod provizoriu, una dintre sancŃiunile
prevăzute în art. 71 din Lege.
ART. 151
Avertismentul
SancŃiunea disciplinară cu avertisment se aplică persoanelor private de libertate
care săvârşesc pentru prima dată una dintre abaterile prevăzute la art. 149 alin. (3)
din prezentul regulament.
ART. 152
Suspendarea dreptului de a participa la activităŃi culturale, artistice şi sportive, pe o
perioadă de cel mult o lună
SancŃiunea disciplinară cu suspendarea dreptului de a participa la activităŃile
culturale, artistice şi sportive, pe o perioadă de cel mult o lună, se poate aplica
persoanelor private de libertate care au comis pentru prima dată una dintre abaterile
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prevăzute la art. 149 alin. (2) sau, în mod repetat, una dintre abaterile prevăzute la
art. 149 alin. (3) din prezentul regulament.
ART. 153
Suspendarea dreptului de a presta o muncă, pe o perioadă de cel mult o lună
SancŃiunea disciplinară cu suspendarea dreptului de a presta o muncă, pe o
perioadă de cel mult o lună, se poate aplica persoanelor private de libertate care au
comis pentru prima dată una dintre abaterile prevăzute la art. 149 alin. (2) sau, în
mod repetat, una dintre abaterile prevăzute la art. 149 alin. (3) din prezentul
regulament, precum şi celor care, fiind repartizate la activităŃi productive, au comis
abateri legate de procesul de producŃie, de îndeplinirea normelor de lucru, de
respectarea normelor de protecŃie a muncii, de prevenire şi stingere a incendiilor şi
cele de protejare a mediului înconjurător.
ART. 154
Suspendarea dreptului de a primi şi de a cumpăra bunuri, cu excepŃia celor
necesare pentru igiena individuală, pe o perioadă de cel mult două luni
SancŃiunea disciplinară cu suspendarea dreptului de a primi şi de a cumpăra
bunuri, cu excepŃia celor necesare pentru igiena individuală, pe o perioadă de cel
mult două luni, se aplică persoanelor private de libertate care au comis pentru prima
dată una dintre abaterile prevăzute la art. 149 alin. (1) sau, în mod repetat, abateri
prevăzute de art. 149 alin. (2) şi (3) din prezentul regulament.
ART. 155
Suspendarea dreptului de a primi vizite, pe o perioadă de cel mult 3 luni
SancŃiunea disciplinară cu suspendarea dreptului de a primi vizite, pe o perioadă
de cel mult 3 luni, se aplică persoanelor private de libertate care au comis pentru
prima dată una dintre abaterile prevăzute la art. 149 alin. (1) sau, în mod repetat,
abateri prevăzute de art. 149 alin. (2) şi (3) din prezentul regulament, precum şi celor
care au comis abateri pe timpul acordării dreptului la vizită.
ART. 156
Izolarea pentru maximum 10 zile
SancŃiunea disciplinară cu izolarea pentru maximum 10 zile se aplică persoanelor
private de libertate care au comis abateri prevăzute de art. 149 alin. (1) sau, în mod
repetat, abateri prevăzute de art. 149 alin. (2) din prezentul regulament, precum şi
celor care manifestă o evidentă agresivitate sau violenŃă ori când acestea afectează
în mod grav convieŃuirea normală din locul de deŃinere, precum şi siguranŃa acestuia.
&.3. Procedura disciplinară
ART. 157
Obiectivele procedurii disciplinare
(1) În locurile de deŃinere, ordinea şi disciplina sunt stabilite şi menŃinute riguros, în
scopul asigurării securităŃii colective şi individuale, precum şi a unei vieŃi în comun
bine organizate.
(2) Nu se poate adăuga vreo altă constrângere asupra oricărei persoane private
de libertate decât acelea care decurg din prevederile legale.
ART. 158
InterdicŃii referitoare la procedura disciplinară
(1) Nicio persoană privată de libertate nu poate fi sancŃionată disciplinar decât în
conformitate cu dispoziŃiile Legii şi ale prezentului regulament şi niciodată de două ori
pentru aceeaşi faptă.
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(2) Persoanele private de libertate pot fi sancŃionate disciplinar numai după
verificarea completă a împrejurărilor în care s-au comis faptele care fac obiectul
procedurii disciplinare. Audierea persoanei private de libertate este obligatorie.
(3) Nu se poate îngrădi dreptul unei persoane private de libertate la apărare sau al
folosirii căilor de atac împotriva sancŃiunii disciplinare aplicate.
ART. 159
InterdicŃii referitoare la aplicarea unor măsuri coercitive asimilate sancŃiunilor
disciplinare
(1) SancŃiunile colective, pedepsele corporale, izolarea în încăperi fără lumină şi
ventilaŃie şi orice tratament inuman sau degradant sunt interzise.
(2) Este interzisă folosirea ca sancŃiune a mijloacelor de constrângere sau
imobilizare. Folosirea acestor mijloace este posibilă atunci când persoana privată de
libertate se află într-o stare de criză sau există riscul iminent de autorănire ori de
violenŃă asupra altor persoane sau ca măsură de siguranŃă pe timpul escortării la
organele judiciare, la unităŃi sanitare sau în alte locuri, fiind însă înlăturate când
autoritatea judiciară sau administrativă dispune în acest sens.
#M1
(3) Pentru imobilizarea persoanelor private de libertate care se află într-o unitate
sanitară nu se pot utiliza cătuşe metalice. Modelul mijloacelor de imobilizare şi modul
de utilizare a acestora, folosite în unităŃi sanitare, se stabilesc prin regulamentul
prevăzut la art. 16 alin. (2) din Lege.
#B
(4) Este interzisă utilizarea forŃei fizice ca sancŃiune împotriva persoanelor private
de libertate. ForŃa fizică poate fi folosită în cazurile de autoapărare, de evadare sau
rezistenŃă fizică activă ori pasivă la o dispoziŃie bazată pe Lege sau pe prezentul
regulament.
ART. 160
Declanşarea procedurii disciplinare
(1) Constatarea abaterii disciplinare, procedura disciplinară şi plângerea împotriva
hotărârii comisiei de disciplină sunt prevăzute la art. 72 - 74 din Lege.
(2) În zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale, rapoartele de incident se
depun la şeful de tură, care le predă în prima zi lucrătoare şefului secŃiei unde este
deŃinută persoana privată de libertate.
(3) În situaŃia în care abaterea disciplinară este săvârşită pe perioada transferului
între locurile de deŃinere subordonate AdministraŃiei NaŃionale a Penitenciarelor,
raportul de incident este întocmit de şeful escortei, acesta fiind remis şefului de tură
din unitatea de destinaŃie.
(4) Comisia de disciplină prevăzută la art. 73 alin. (2) din Lege funcŃionează în
fiecare loc de deŃinere, secretarul acesteia fiind o persoană desemnată de director.
(5) Atunci când după săvârşirea unei abateri disciplinare se impune transferarea
de îndată a persoanei private de libertate într-un alt loc de deŃinere subordonat
AdministraŃiei NaŃionale a Penitenciarelor, raportul de incident se trimite împreună cu
celelalte documente întocmite unităŃii în care a fost transferată persoana privată de
libertate, în vederea continuării procedurii disciplinare.
(6) În cazul în care, pentru motive de siguranŃă, se impune separarea preventivă a
persoanei private de libertate, directorul locului de deŃinere poate dispune această
măsură pe timpul cercetărilor.
ART. 161
Aplicarea sancŃiunilor disciplinare
(1) Autoritatea disciplinară este exercitată numai de comisia de disciplină.
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(2) Măsura disciplinară se stabileşte de comisia de disciplină, prin hotărâre scrisă.
(3) SancŃiunile disciplinare se consemnează în registrul prevăzut de art. 79 lit. c)
din Lege.
#M1
(4) SancŃiunea disciplinară cu izolarea se aplică numai cu avizul medicului.
#B
ART. 162
Executarea sancŃiunii disciplinare cu izolarea
(1) SancŃiunea disciplinară cu izolarea se execută, de regulă, individual, în secŃiile
de maximă siguranŃă ale locurilor de deŃinere sau în camere special amenajate,
indiferent de regimul de executare a pedepsei în care se află persoana sancŃionată.
(2) Camerele destinate executării sancŃiunii disciplinare cu izolarea beneficiază de
iluminat natural şi de aerisire şi sunt prevăzute cu sisteme de încălzire, alimentare cu
apă şi alte dotări necesare igienei.
(3) Amenajarea şi dotarea camerelor destinate executării sancŃiunii disciplinare cu
izolarea sunt stabilite prin regulamentul prevăzut de art. 16 alin. (2) din Lege.
(4) SancŃiunea disciplinară cu izolarea se execută numai cu avizul medicului.
(5) Persoanele private de libertate care execută sancŃiunea disciplinară cu izolarea
sunt examinate zilnic de medicul locului de deŃinere.
(6) La propunerea medicului locului de deŃinere, sancŃiunea disciplinară cu izolarea
poate fi întreruptă din motive de sănătate.
ART. 163
Drepturile, obligaŃiile şi interdicŃiile persoanelor private de libertate aflate în
executarea sancŃiunii disciplinare cu izolarea
(1) Persoanele private de libertate aflate în executarea sancŃiunii disciplinare cu
izolarea beneficiază pe toată perioada acesteia de dreptul de petiŃionare, la
corespondenŃă şi la informare prin presa scrisă, la hrană conform normelor în
vigoare, asistenŃă medicală, precum şi la plimbare în spaŃii special amenajate,
separat de celelalte persoane private de libertate.
(2) Dotarea şi amenajarea spaŃiilor destinate plimbării persoanelor care execută
sancŃiunea disciplinară prevăzută la alin. (1) se stabilesc prin regulamentul prevăzut
la art. 16 alin. (2) din Lege.
(3) Fumatul este permis numai pe timpul efectuării activităŃii de plimbare.
(4) Pe timpul executării sancŃiunii disciplinare cu izolarea, persoanele private de
libertate nu sunt scoase la muncă, nu participă la activităŃile cultural-educative şi
sportive, sunt private de posibilitatea de a păstra şi de a folosi aparatura radio-tv.
(5) Pe timpul executării sancŃiunii disciplinare cu izolarea, persoanelor private de
libertate li se suspendă dreptul de a primi bunuri, de a primi vizite, cu excepŃia
vizitelor apărătorului, persoanelor cu calităŃi oficiale sau ale reprezentanŃilor
diplomatici, în conformitate cu prevederile art. 46 - 48 din prezentul regulament, de a
efectua convorbiri telefonice, precum şi cumpărături, în afara articolelor necesare
pentru petiŃionare, corespondenŃă, fumat şi igienă individuală.
CAP. 9
Munca prestată de persoanele private de libertate
ART. 164
Folosirea la muncă
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(1) AdministraŃia locului de deŃinere întreprinde demersurile necesare pentru
identificarea posibilităŃilor de a asigura folosirea la muncă a unui număr cât mai mare
de persoane private de libertate.
(2) Munca prestată de persoanele private de libertate urmăreşte menŃinerea şi
creşterea capacităŃii acestora de a-şi câştiga existenŃa după liberare şi realizarea
unor venituri, care se pot folosi la îmbunătăŃirea condiŃiilor de deŃinere şi pentru
susŃinerea acŃiunilor de resocializare a persoanelor private de libertate.
#M1
(3) În raport cu tipul regimului de executare, persoanelor private de libertate li se
poate cere să muncească. În acest sens, se Ńine seama de calificarea, deprinderile şi
aptitudinile fiecărei persoane private de libertate, de vârstă, starea de sănătate,
precum şi de programele destinate sprijinirii formării profesionale a acestora.
(3^1) În situaŃia refuzului de a munci, comisia prevăzută la art. 167 alin. (1)
întocmeşte un proces-verbal care se depune la dosarul individual, fiind avut în
vedere la evaluarea comportamentului persoanei private de libertate în timpul
detenŃiei.
#B
(4) Persoanele private de libertate pot fi folosite la muncă în întreprinderi, secŃii şi
ateliere de producŃie din locurile de deŃinere, la operatori economici, precum şi la alte
persoane fizice sau juridice.
(5) Munca persoanelor private de libertate, desfăşurată în condiŃiile prevăzute la
art. 60 alin. (1) lit. a) şi b) din Lege, este remunerată în raport de natura activităŃii,
calitatea produselor executate şi randamentul obŃinut.
ART. 165
Contractarea forŃei de muncă
(1) Folosirea la muncă a persoanelor private de libertate se realizează pe bază de
contract de prestări de servicii încheiat între administraŃia locului de deŃinere şi
beneficiarul forŃei de muncă.
(2) Tarifele referitoare la activităŃile ce urmează a se desfăşura se negociază între
administraŃia locului de deŃinere şi beneficiarul forŃei de muncă şi nu pot fi mai mici
decât tariful aferent salariului minim brut pe economie, în condiŃiile realizării integrale
a normei de lucru stabilite în contract. Normele de lucru se stabilesc pe baza probelor
de lucru efectuate în prezenŃa persoanelor delegate de ambele părŃi contractante.
(3) În situaŃia în care beneficiarul forŃei de muncă nu respectă dispoziŃiile legale
privind condiŃiile de folosire la muncă a persoanelor private de libertate, administraŃia
locului de deŃinere îi solicită ca în termen de 24 de ore să ia măsuri pentru
respectarea acestora. Dacă în acest termen nu se iau măsurile necesare, directorul
locului de deŃinere poate dispune retragerea parŃială sau totală a persoanelor private
de libertate.
(4) În cazul în care, timp de 30 de zile după retragerea persoanelor private de
libertate, beneficiarul forŃei de muncă nu îndeplineşte obligaŃiile prevăzute la alin. (3),
directorul locului de deŃinere cere rezilierea contractului.
(5) Beneficiarul forŃei de muncă este obligat să asigure: baza tehnico-materială,
conducerea lucrărilor, spaŃii pentru servirea hranei, apă potabilă, asistenŃa tehnică
necesară, instructajul şi condiŃiile de protecŃie a muncii, spaŃii pentru grupuri sanitare
şi, dacă este cazul, amenajările impuse pentru executarea pazei la locul de muncă.
#M1
(6) Directorul locului de deŃinere are obligaŃia de a încheia contracte cât mai
avantajoase, în măsura posibilităŃilor, stabilind în sarcina beneficiarului forŃei de
muncă obligaŃia de a asigura cheltuielile ocazionate de transportul persoanelor
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private de libertate, al personalului de escortare şi al hranei la locurile de muncă,
precum şi materialele igienico-sanitare.
#B
ART. 166
Munca în interesul locului de deŃinere
(1) Munca în interesul locului de deŃinere cuprinde următoarele activităŃi cu
caracter gospodăresc care nu se remunerează:
a) activităŃile desfăşurate pentru prepararea hranei, pentru întreŃinerea şi
funcŃionarea instalaŃiilor, pentru menŃinerea stării de curăŃenie şi igienă în locul de
deŃinere, precum şi însoŃirea unor persoane private de libertate cu dizabilităŃi;
b) activităŃile prestate în cadrul atelierelor de întreŃinere, constând în servicii de
cizmărie, croitorie, tâmplărie, spălătorie, întreŃinere a mijloacelor auto din dotare,
tinichigerie, lăcătuşărie şi altele asemenea;
c) activităŃile ocazionale din interiorul locului de deŃinere, care se prestează, prin
rotaŃie, de către toate persoanele private de libertate apte din punct de vedere
medical;
d) alte activităŃi necesare locului de deŃinere, în funcŃie de cerinŃele specifice.
(2) Repartizarea persoanelor private de libertate la activităŃile prevăzute la alin. (1)
se efectuează în baza baremelor aprobate prin decizie a directorului general al
AdministraŃiei NaŃionale a Penitenciarelor.
(3) Pe timpul nopŃii, la nivelul camerelor de deŃinere, pentru prevenirea unor
evenimente negative, de natura sinuciderilor, incendiilor, inundaŃiilor, precum şi
pentru semnalizarea situaŃiilor ce necesită acordarea de prim ajutor, se poate
organiza serviciul de planton, care se consideră muncă în interesul locului de
deŃinere.
ART. 167
SelecŃionarea şi repartizarea la muncă
(1) SelecŃionarea şi repartizarea persoanelor private de libertate la activităŃi
productive se fac în funcŃie de regimul de executare, cu aprobarea directorului locului
de deŃinere, la propunerea unei comisii formate din reprezentanŃii sectoarelor de
educaŃie şi intervenŃie psihosocială, regim penitenciar, evidenŃă, organizarea muncii
şi medical, sub conducerea directorului adjunct pentru siguranŃă şi regim. Comisia se
completează cu personal de specialitate, care verifică deprinderile profesionale ale
persoanelor private de libertate.
#M1
(1^1) Prin decizie a directorului general al AdministraŃiei NaŃionale a
Penitenciarelor se stabilesc criteriile pentru selecŃionarea şi repartizarea la muncă.
(1^2) Persoanele private de libertate selecŃionate la muncă vor semna un
angajament care va cuprinde drepturile, obligaŃiile şi interdicŃiile prevăzute la art. 63
pe perioada desfăşurării activităŃilor productive şi care se depune la dosarul
individual.
(1^3) Angajamentul asumat de persoanele private de libertate selecŃionate la
activităŃile productive remunerate va cuprinde şi referiri privind posibilitatea încheierii
unui contract de asigurare potrivit dispoziŃiilor art. 62 alin. (1) lit. c) din Lege.
#B
(2) În măsura posibilităŃilor, a cerinŃelor de disciplină din locurile de deŃinere şi în
limite rezonabile, persoanele private de libertate pot opta pentru un anumit loc de
muncă sau pot schimba locul de muncă dacă nu sunt folosite la prestarea altei munci
şi dacă posedă calificarea sau deprinderile necesare noului loc de muncă.
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(3) Prestarea muncii se face individual sau în grupuri organizate, care nu
depăşesc 50 de persoane, în interiorul sau în exteriorul locului de deŃinere.
#M1
ART. 167^1
Munca persoanelor private de libertate, în caz de calamitate
Munca persoanelor private de libertate, în caz de calamitate, se desfăşoară cu
aprobarea directorului general al AdministraŃiei NaŃionale a Penitenciarelor.
#B
ART. 168
Măsurile şi mijloacele de protecŃie a muncii
(1) Munca prestată de persoanele private de libertate trebuie să se desfăşoare în
condiŃii cât mai apropiate de cele din comunitate.
(2) Reglementările legale referitoare la organizarea şi desfăşurarea muncii sunt
aplicabile şi persoanelor private de libertate, inclusiv cele referitoare la prevenirea
accidentelor de muncă, bolilor profesionale şi a altor situaŃii de risc.
(3) Beneficiarii muncii prestate de persoanele private de libertate au obligaŃia de a
asigura atât acestora, cât şi personalului de pază şi supraveghere măsurile de
protecŃie a muncii, echipamentul adecvat şi alimentaŃia de protecŃie, în cazul în care
dispoziŃiile legale prevăd aceasta pentru angajaŃii proprii.
ART. 169
Programul de lucru
Munca persoanelor private de libertate se organizează potrivit programului de
lucru stabilit de directorul locului de deŃinere, în condiŃiile dispoziŃiilor titlului IV cap. V
"Munca prestată de persoanele condamnate la pedepse privative de libertate" din
Lege şi cu respectarea dispoziŃiilor contractuale.
ART. 170
Venituri realizate din activităŃi de producŃie în regie proprie şi din prestări de servicii
(1) ActivităŃile de producŃie în regie proprie, realizate în secŃii, ateliere şi gospodării
agrozootehnice, precum şi munca prestată în cadrul lucrărilor de investiŃii şi reparaŃii
curente sau capitale sunt remunerate pe bază de tarife diferenŃiate pe categorii de
activităŃi, dar nu mai puŃin decât nivelul salariului minim pe economie, în condiŃiile
realizării normelor de producŃie.
(2) Produsele realizate în secŃii şi ateliere de producŃie, precum şi excedentul din
gospodăriile agrozootehnice pot fi valorificate pe piaŃa liberă.
(3) Veniturile realizate din prestări de servicii pot fi încasate în lei sau echivalent
valoric în produse, servicii, materiale, obiecte de inventar, echipament, cazarmament,
precum şi mijloace fixe, în condiŃiile în care articolele respective sunt prevăzute în
structura bugetului aprobat de venituri şi cheltuieli şi această modalitate de plată a
fost stabilită prin contractul de prestări de servicii.
#M1
ART. 171
Remunerarea persoanelor private de libertate participante la cursuri de
şcolarizare, calificare ori recalificare profesională
Veniturile obŃinute de persoanele private de libertate ca urmare a muncii prestate
se repartizează conform prevederilor art. 62 din Lege, astfel:
a) 40% din venit revin persoanei condamnate, care poate folosi pe durata
executării pedepsei 75% din acesta, iar 25% se consemnează pe numele său,
urmând să fie încasat, împreună cu dobânda aferentă, în momentul punerii în
libertate;
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b) 60% din venit revin AdministraŃiei NaŃionale a Penitenciarelor, constituind
venituri proprii care se încasează, se contabilizează şi se utilizează potrivit
dispoziŃiilor legale privind finanŃele publice.
#M1
ART. 172
Gestionarea sumelor de bani aparŃinând persoanelor private de libertate
(1) Sumele de bani corespunzătoare cotei de 75% din venitul cuvenit persoanelor
private de libertate se consemnează în fişa contabilă a persoanei şi pot fi folosite pe
durata executării pedepsei, conform prevederilor art. 49 alin. (4) din Lege.
(2) Sumele de bani corespunzătoare cotei de 25% din venitul cuvenit persoanelor
private de libertate se consemnează în fişa contabilă nominală şi se păstrează, pe
numele acestora, în conturi bancare purtătoare de dobânzi sau în depozite bancare,
aceste sume împreună cu dobânda aferentă urmând a fi încasate în momentul
punerii în libertate.
(3) În cazul în care persoana condamnată la o pedeapsă privativă de libertate a
fost obligată la plata de despăgubiri civile, care nu au fost achitate până la data
primirii în penitenciar, procentul de 50% din cota de 40% care îi revine acesteia
conform art. 62 alin. (1) lit. a) din Lege se utilizează pentru repararea prejudiciului
cauzat părŃii civile, conform prevederilor Codului de procedură civilă, cu modificările
şi completările ulterioare.
#B
ART. 173
EvidenŃa muncii prestate
EvidenŃa muncii persoanelor private de libertate se Ńine de către personalul locului
de deŃinere şi al unităŃii beneficiare.
CAP. 10
Activitatea de educaŃie şi intervenŃie psihosocială
ART. 174
ConŃinutul activităŃilor de educaŃie şi intervenŃie psihosocială
#M1
(1) Activitatea de educaŃie şi asistenŃă psihosocială se face în baza planificării
executării pedepsei şi are drept scop creşterea şanselor de reintegrare socială a
persoanelor private de libertate. Aceasta cuprinde următoarele arii de intervenŃie:
a) adaptarea la condiŃiile privării de libertate;
b) instruire şcolară şi formare profesională;
c) activităŃi educative şi recreative;
d) asistenŃa socială;
e) asistenŃa psihologică;
f) asistenŃa religioasă;
g) pregătirea pentru liberare.
#B
(2) Comisia prevăzută în art. 14 din Lege elaborează şi aprobă, pe baza ofertei de
activităŃi, planul individualizat de evaluare şi intervenŃie educativă.
(3) Aceste activităŃi se desfăşoară individual sau în grup, în interiorul sau în
exteriorul locului de deŃinere, în condiŃii cât mai apropiate de viaŃa din comunitate.
ART. 175
Planul de evaluare şi intervenŃie educativă
#M1
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(1) AdministraŃia locului de deŃinere, în urma evaluării şi identificării necesităŃilor
individuale ale persoanei private de libertate şi în funcŃie de posibilităŃile instituŃiei,
este obligată să organizeze activităŃi de educaŃie şi asistenŃă psihosocială, Ńinând
cont de natura infracŃiunii comise, durata privării de libertate, regimul de executare,
riscul pentru penitenciar, vârstă, stare de sănătate fizică şi mintală.
(2) Pentru fiecare persoană condamnată se întocmeşte un plan individualizat de
evaluare şi intervenŃie educativă şi terapeutică, care este adus la cunoştinŃă, sub
semnătură. Orice modificare a conŃinutului acestuia va fi adusă la cunoştinŃa
persoanei private de libertate după ce, în prealabil, a fost aprobată de Comisia
prevăzută la art. 14 din Lege.
#B
(3) Planul de evaluare şi intervenŃie educativă cuprinde date biografice, informaŃii
despre mediul de provenienŃă, istoricul infracŃional, date despre nivelul de instruire
şcolară şi profesională, date psihologice de interes general sau profilul psihologic. În
funcŃie de acestea se stabilesc ariile de intervenŃie individualizată.
(4) Planul se adaptează la regimul de executare a pedepselor, acordându-se o
atenŃie specială categoriilor vulnerabile.
(5) La activităŃi pot participa, în calitate de colaboratori, consilieri de probaŃiune,
voluntari şi reprezentanŃi ai societăŃii civile.
ART. 176
ActivităŃi în perioada de carantină şi observare
Programele derulate în perioada de carantină şi observare au ca scop
cunoaşterea normelor privind ordinea, disciplina, conduita, relaŃiile cu alte persoane
şi cuprind activităŃi individuale sau colective desfăşurate de administraŃia locului de
deŃinere.
ART. 177
Organizarea activităŃilor de instruire şcolară la nivel primar, gimnazial, profesional
şi liceal
#M1
(1) Persoanele condamnate sunt obligate să frecventeze învăŃământul obligatoriu.
(1^1) AdministraŃia locurilor de deŃinere asigură condiŃiile necesare instruirii
şcolare a persoanelor condamnate pentru ciclul primar, gimnazial şi liceal, în
concordanŃă cu normele cuprinse în legea învăŃământului public, şi condiŃiile stabilite
în protocolul de colaborare dintre Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi
Sportului şi Ministerul JustiŃiei privind şcolarizarea şi profesionalizarea persoanelor
condamnate, aflate în custodia AdministraŃiei NaŃionale a Penitenciarelor.
(1^2) Numărul orelor de cursuri se stabileşte cu respectarea planurilor-cadru
elaborate de Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, respectiv de
AgenŃia NaŃională pentru Ocuparea ForŃei de Muncă.
(2) Pentru persoanele condamnate se organizează cursuri de pregătire prin
programul "A doua şansă".
#B
(3) În fiecare loc de deŃinere se organizează, cu sprijinul inspectoratelor şcolare
judeŃene şi al municipiului Bucureşti, şcoli sau clase afiliate la instituŃiile de
învăŃământ din afara locului de deŃinere.
ART. 178
Personalul didactic
Personalul didactic necesar funcŃionării unităŃilor şcolare din cadrul locurilor de
deŃinere este asigurat şi salarizat de către inspectoratele şcolare judeŃene,
selecŃionarea acestuia făcându-se în colaborare cu administraŃia locului de deŃinere.
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#M1
ART. 179
Accesul la învăŃământul preuniversitar şi universitar
(1) Persoanele condamnate pot urma, cu aprobarea directorului locului de
deŃinere, cursuri preuniversitare la nivel liceal, cursuri universitare la forma de
învăŃământ la distanŃă sau în forma frecvenŃei reduse, suportând toate cheltuielile,
inclusiv cele de deplasare. La cursurile cu frecvenŃă redusă care presupun deplasări
au prioritate persoanele clasificate în regim deschis şi semideschis. Pentru înscrierea
la cursuri la forma de învăŃământ la distanŃă au şanse egale toate persoanele
condamnate, indiferent de regimul în care îşi execută pedeapsa.
(2) În cazul în care persoana condamnată urmează studii universitare în momentul
intrării în penitenciar, aceasta îşi poate continua studiile numai în forma cursurilor de
învăŃământ universitar la distanŃă sau în forma frecvenŃei reduse, conform
dispoziŃiilor alin. (1).
(3) Metodologia şi normele referitoare la înscrierea şi participarea la cursuri şi
examene sunt stabilite prin ordinul prevăzut la art. 64 alin. (1^1) din Lege.
(4) În vederea obŃinerii aprobării, persoana condamnată face dovada scrisă a
faptului că este acceptată să urmeze cursurile unei facultăŃi, precum şi a garanŃiei
susŃinerii financiare necesare continuării studiilor.
#B
ART. 180
Organizarea cursurilor de calificare
(1) În locul de deŃinere se pot organiza cursuri de calificare sau recalificare a
persoanelor private de libertate în diferite meserii, în funcŃie de opŃiunile şi de
aptitudinile acestora.
#M1
(2) Cursurile se organizează în spaŃii existente în locurile de deŃinere, în unităŃile
productive din sistemul AdministraŃiei NaŃionale a Penitenciarelor, precum şi la
furnizorii autorizaŃi de formare profesională, în baza acordurilor încheiate.
#B
(3) ActivităŃile de calificare sau recalificare se desfăşoară cu sprijinul financiar al
Ministerului EducaŃiei şi Cercetării, al Ministerului Muncii, SolidarităŃii Sociale şi
Familiei, prin AgenŃia NaŃională pentru Ocuparea ForŃei de Muncă, al AdministraŃiei
NaŃionale a Penitenciarelor sau al altor persoane fizice ori juridice.
(4) În contractele de folosire la muncă a persoanelor private de libertate pot fi
prevăzute clauze prin care operatorii economici să desfăşoare sau să susŃină
material cursuri de calificare şi de atestare pe meserii a acestora.
#M1
ART. 181
Persoanele private de libertate care au prioritate la activităŃi de instruire şcolară şi
formare profesională
Au prioritate la activităŃi de instruire şcolară şi formare profesională minorii, tinerii şi
persoanele analfabete.
#B
ART. 182
Atestarea şcolară şi profesională
#M1
(1) Pentru a urma cursuri de instruire şcolară sau de pregătire profesională,
persoanele condamnate trebuie să prezinte documentele care să ateste nivelul de
pregătire şcolară anterior obŃinut.
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#B
(2) Documentele care atestă şcolarizarea sau calificarea se eliberează de către
organizatorul cursului şi nu conŃin menŃiuni cu privire la starea de privare de libertate
a persoanei, acestea fiind recunoscute în condiŃiile legii.
#M1
ART. 183
Modul de desfăşurare a activităŃii de educaŃie şi intervenŃie psihosocială
ActivităŃile de educaŃie şi asistenŃă psihosocială se desfăşoară individual sau
colectiv, fiind structurate în programe de tip obligatoriu, opŃional sau facultativ.
Programele de tip obligatoriu desfăşurate cu persoanele private de libertate se
stabilesc de către comisia prevăzută la art. 14 din Lege.
#B
ART. 184
Organizarea şi funcŃionarea bibliotecilor în locurile de deŃinere
(1) În fiecare loc de deŃinere se organizează şi funcŃionează o bibliotecă la care au
acces persoanele private de libertate. Fondul de carte cuprinde un număr suficient
de mare şi variat de volume, menit să răspundă diversităŃii culturale a persoanelor
private de libertate, acestea având libertatea de a opta pentru orice gen de lectură.
(2) Fondul de carte se constituie prin cumpărare, sponsorizări şi donaŃii.
(3) Modul de gestionare şi utilizare a fondului de carte se face conform celui din
bibliotecile publice.
(4) AdministraŃia locului de deŃinere asigură gratuit un număr de ziare sau de
publicaŃii, potrivit normelor stabilite prin ordin al ministrului justiŃiei.
(5) Persoanele private de libertate îşi pot procura, prin grija administraŃiei locului
de deŃinere, din banii personali, ziare, cărŃi, publicaŃii periodice şi reviste.
(6) În locurile de deŃinere se pot edita reviste conŃinând date informative despre
activităŃile de educaŃie şi intervenŃie psihosocială, inclusiv creaŃii literare aparŃinând
persoanelor private de libertate.
ART. 185
Accesul la programele de radio şi televiziune
(1) AdministraŃia locului de deŃinere asigură posibilitatea receptării programelor
naŃionale şi locale de radio şi de televiziune.
(2) Aparatura radio-tv poate fi proprietatea administraŃiei locului de deŃinere sau a
persoanei private de libertate.
#M1
(3) AdministraŃia locului de deŃinere aprobă primirea aparaturii radio-TV de către
persoanele private de libertate, în baza ordinului prevăzut la art. 64 alin. (1^1) din
Lege.
#B
(4) Pe perioada detenŃiei, aparatura radio-tv, aprobată potrivit alin. (3), nu poate fi
înstrăinată altor persoane private de libertate şi nici folosită în scopul obŃinerii de
avantaje patrimoniale.
(5) Folosirea aparaturii radio-tv se face conform programului stabilit, astfel încât să
nu perturbe programul zilnic al persoanelor private de libertate şi să nu contravină
regulilor de disciplină din locurile de deŃinere.
#M1
ART. 186
Accesul la calculator
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Persoanei private de libertate i se poate aproba şi primirea sau achiziŃionarea de
echipamente IT, care pot fi folosite exclusiv de aceasta, în condiŃiile stabilite prin
ordin al ministrului justiŃiei.
#B
ART. 187
Accesul la manifestări culturale şi acŃiuni de sponsorizare
(1) AdministraŃia locului de deŃinere întreprinde demersurile necesare organizării
de spectacole, expoziŃii şi alte manifestări culturale, în care să fie implicate
persoanele private de libertate.
(2) Materialele necesare desfăşurării activităŃilor prevăzute la alin. (1) se asigură
de administraŃia locului de deŃinere, de soŃ sau soŃie ori de rude până la gradul al IVlea inclusiv sau de către alte persoane fizice ori juridice.
#M1
(3) AdministraŃia locului de deŃinere încurajează şi sprijină iniŃiativele organizaŃiilor
guvernamentale şi neguvernamentale, precum şi pe cele ale persoanelor fizice ori
juridice din Ńară şi din străinătate care doresc să contribuie la activitatea de educaŃie
şi asistenŃă psihosocială desfăşurată în locul de deŃinere sau să sponsorizeze astfel
de acŃiuni, dacă acestea nu contravin prevederilor legale ori regulilor privind
siguranŃa locurilor de deŃinere.
#B
ART. 188
ActivităŃi recreative
(1) AdministraŃia locului de deŃinere, în funcŃie de posibilităŃi, asigură, în spaŃii
special amenajate, practicarea individuală sau colectivă a unor jocuri ori activităŃi
sportive în vederea menŃinerii tonusului fizic şi psihic, Ńinând cont de starea de
sănătate, aptitudini, vârstă şi preferinŃe.
(2) Materialele şi echipamentele necesare desfăşurării activităŃilor sportive se
asigură de administraŃia locului de deŃinere, iar cele ce depăşesc posibilităŃile
financiare ale locului de deŃinere pot fi procurate, cu aprobarea directorului, şi de
către persoanele private de libertate, familie sau alte persoane ori organizaŃii.
#M1
(3) ActivităŃile sportive se organizează şi se desfăşoară sub îndrumarea unui
monitor sportiv.
#B
(4) În locurile de deŃinere se pot constitui echipe sau grupe de activităŃi pe
discipline sportive, în raport de regimurile de executare şi de conduită. AdministraŃia
NaŃională a Penitenciarelor poate autoriza organizarea unor întreceri sportive între
persoanele private de libertate aflate în locuri de deŃinere diferite. Întreceri sportive se
pot organiza şi cu echipe sau grupe sportive din exteriorul locului de deŃinere, cu
aprobarea directorului acestuia.
ART. 189
AsistenŃa religioasă
(1) Persoanele private de libertate au dreptul neîngrădit la asistenŃă religioasă, în
condiŃiile stabilite prin regulamentul privind asistenŃa religioasă în locurile de deŃinere,
aprobat prin ordin al ministrului justiŃiei.
(2) ReprezentanŃii organizaŃiilor, asociaŃiilor şi cultelor religioase pot desfăşura
servicii şi activităŃi religioase şi pot vizita persoanele private de libertate, fără a afecta
programul locului de deŃinere.
(3) Persoanele private de libertate pot să primească, să păstreze şi să folosească
obiecte de cult şi publicaŃii cu caracter religios.
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CAP. 11
Liberarea condiŃionată
ART. 190
CondiŃiile de acordare a liberării condiŃionate
(1) Liberarea condiŃionată constituie o măsură de încredere faŃă de persoana
privată de libertate condamnată la pedeapsa cu închisoarea sau la detenŃiune pe
viaŃă şi se dispune pentru continuarea executării restului de pedeapsă în stare de
libertate.
#M1
(2) Persoanele private de libertate care au lucrat, au participat la cursuri de
alfabetizare ori instruire şcolară - primară, gimnazială, liceală, în conformitate cu
dispoziŃiile art. 65 alin. (1) - (3) din Lege, cursuri universitare în conformitate cu
prevederile art. 65^1 alin. (1) din Lege, de formare profesională sau la programe de
resocializare, precum şi persoanele private de libertate care nu au muncit din motive
neimputabile lor, dar au dovedit un progres real în propria conduită şi au participat
constant la programele de educaŃie şi asistenŃă psihosocială, Ńinându-se cont şi de
antecedentele penale, pot beneficia de liberare condiŃionată după executarea
fracŃiunilor din pedeapsă prevăzute de Codul penal, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare.
#B
(3) Partea din pedeapsă care se consideră executată pe baza muncii prestate sau
a instruirii şcolare şi formării profesionale se calculează conform prevederilor art. 76
din Lege.
ART. 191
Procedura de acordare a liberării condiŃionate
#M1
(1) Comisia prevăzută la art. 77 alin. (2) din Lege, cu participarea şefului biroului
evidenŃă, în calitate de secretar, analizează săptămânal, la locul de deŃinere,
dosarele individuale ale persoanelor private de libertate care îndeplinesc condiŃiile
pentru liberarea condiŃionată.
#B
(2) Comisia analizează dosarul în prezenŃa persoanei private de libertate, ocazie
cu care i se aduc la cunoştinŃă condiŃiile pe care trebuie să le îndeplinească în
situaŃia continuării executării restului de pedeapsă în stare de libertate.
(3) După analiză, comisia întocmeşte un proces-verbal motivat, semnat de
membrii comisiei şi de persoana privată de libertate. Procesul-verbal cuprinde
menŃiuni referitoare la prevederile art. 77 alin. (2) din Lege.
(4) Procesul-verbal de admitere se înaintează judecătoriei din raza teritorială a
locului de deŃinere, împreună cu documentele care atestă menŃiunile cuprinse în
acesta.
(5) Procesul-verbal de respingere şi noul termen de reexaminare a situaŃiei, care
nu poate fi mai mare de un an, se comunică persoanei private de libertate,
aducându-i-se la cunoştinŃă, sub semnătură, că se poate adresa direct instanŃei cu
cerere de liberare condiŃionată.
#M1
(6) În situaŃia în care persoana condamnată se adresează direct instanŃei, cerând
liberarea condiŃionată, odată cu cererea se trimite şi procesul-verbal întocmit de
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comisia prevăzută la art. 77 alin. (2) din Lege împreună cu documentele care atestă
menŃiunile cuprinse în acesta.
#B
(7) În vederea soluŃionării cererii de liberare condiŃionată a persoanei condamnate
sau a propunerii formulate de comisie, instanŃa poate consulta dosarul individual al
persoanei condamnate.
CAP. 12
Punerea în libertate
ART. 192
ActivităŃi determinate de punerea în libertate
(1) Punerea în libertate a persoanelor private de libertate se face de către
directorul locului de deŃinere, la expirarea duratei pedepsei închisorii, la termenul
hotărât de instanŃa de judecată în cazul liberării condiŃionate, precum şi la orice altă
dată hotărâtă de organele judiciare competente în situaŃiile anume prevăzute de
lege, comunicând despre acest fapt organului judiciar competent.
(2) Cu ocazia liberării, persoanei private de libertate i se înmânează biletul de
liberare, toate documentele personale şi, la cerere, fotocopii de pe actele din dosarul
individual, inclusiv de pe actele medicale, precum şi un referat medical către medicul
de familie. De asemenea, după retragerea bunurilor încredinŃate de administraŃia
locului de deŃinere, i se restituie toate sumele băneşti, bunurile şi valorile care îi
aparŃin, inclusiv documentele referitoare la contul său.
#M1
(3) Contravaloarea serviciilor de fotocopiere efectuate în condiŃiile alin. (2) va fi
suportată de persoana privată de libertate. Dacă persoanele private de libertate nu
dispun de mijloacele băneşti necesare, cheltuielile pentru fotocopiere sunt suportate
de administraŃia locului de deŃinere. Sunt considerate persoane fără mijloace băneşti
persoanele care nu au sau nu au avut în ultimele 10 zile sume de bani disponibile în
contul personal.
#B
(4) Tarifele pentru serviciile de fotocopiere se stabilesc prin decizie a directorului
general al AdministraŃiei NaŃionale a Penitenciarelor.
(5) Punerea în libertate a persoanei private de libertate se realizează fără
întârziere, după efectuarea activităŃilor prevăzute la alin. (2).
ART. 193
Asigurarea transportului la punerea în libertate
(1) În cazul în care persoana privată de libertate nu are bani, costul transportului
până la domiciliu se asigură de administraŃia locului de deŃinere la nivelul tarifului
minim practicat de Societatea NaŃională a Căilor Ferate Române. De asemenea,
administraŃia locului de deŃinere asigură Ńinută civilă de sezon celor care nu posedă,
precum şi hrană rece, potrivit normelor în vigoare, pentru numărul de zile necesare
transportului până la domiciliul persoanei care se liberează.
(2) Pentru cetăŃenii străini sau apatrizi, drepturile prevăzute la alin. (1) se asigură
până la sediul reprezentanŃelor diplomatice din România ale statelor care le
reprezintă interesele sau până în localitatea din Ńară unde aceştia îşi au reşedinŃa.
(3) Când persoana care urmează a fi pusă în libertate este bolnavă, nefiind
transportabilă, cu consimŃământul său, poate fi internată de administraŃia locului de
deŃinere într-un spital din reŃeaua Ministerului SănătăŃii Publice, anunŃându-se despre
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aceasta rudele sau instituŃiile guvernamentale ori neguvernamentale de asistenŃă
socială.
ART. 194
Consemnarea punerii în libertate
(1) Punerea în libertate se consemnează în registrul prevăzut la art. 79 lit. e) din
Lege şi în modulul corespunzător din aplicaŃia informatizată de gestiune a datelor
despre persoanele private de libertate.
(2) În cazul persoanelor liberate condiŃionat se fac menŃiuni şi în registrul prevăzut
la art. 79 lit. d) din Lege şi în modulul corespunzător din aplicaŃia informatizată de
gestiune a datelor despre persoanele private de libertate.
CAP. 13
SiguranŃa locurilor de deŃinere. Paza, supravegherea şi escortarea persoanelor
private de libertate
ART. 195
Scopul
(1) SiguranŃa locului de deŃinere, paza, supravegherea şi escortarea persoanelor
private de libertate constituie un ansamblu de acŃiuni şi măsuri luate de administraŃia
locului de deŃinere, care au ca scop:
a) prevenirea sustragerii de la executarea pedepselor şi a măsurilor preventive a
persoanelor private de libertate;
b) aplicarea regimurilor de executare a pedepsei;
c) apărarea locurilor de deŃinere;
d) prezentarea în faŃa organelor judiciare a persoanelor private de libertate;
e) prevenirea unor situaŃii de risc pentru ordinea de drept;
f) protecŃia individuală şi colectivă a persoanelor private de libertate şi a
personalului propriu.
#M1
(1^1) Pentru atingerea scopurilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi e) se pot folosi
sisteme electronice de supraveghere la distanŃă. Criteriile şi procedura de aplicare
sunt aprobate prin ordin al ministrului justiŃiei.
#B
(2) Măsurile necesare pentru siguranŃa locurilor de deŃinere, paza, supravegherea
şi escortarea persoanelor private de libertate sunt stabilite în regulamentul prevăzut
la art. 16 alin. (2) din Lege.
ART. 196
Personalul destinat executării misiunilor
Pentru realizarea dispoziŃiilor art. 195 din prezentul regulament, fiecare loc de
deŃinere trebuie să dispună de personal propriu specializat, selecŃionat, pregătit şi
instruit pentru executarea atribuŃiilor de serviciu specifice, cu respectarea unei
proporŃii de minimum un lucrător la 3 persoane private de libertate.
ART. 197
Dotare şi amenajări
(1) Locurile de deŃinere sunt dotate cu împrejmuiri de siguranŃă, clădiri adecvate,
armament, muniŃie, mijloace de intervenŃie, de imobilizare, de transport, de
comunicare, de întreŃinere, de supraveghere şi control, de stingere a incendiilor şi
alte dotări specifice îndeplinirii atribuŃiilor legale în condiŃii de siguranŃă.
(2) În exercitarea atribuŃiilor de pază, escortare şi supraveghere a persoanelor
private de libertate, precum şi în alte situaŃii temeinic justificate prevăzute în planurile
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de pază şi apărare ale locurilor de deŃinere, personalul foloseşte tehnica, mijloacele
şi armamentul din dotare.
#M1
(2^1) Mijloacele de transport destinate persoanelor private de libertate pot fi dotate
cu sisteme de localizare spaŃio-temporală.
(3) În funcŃie de situaŃie, personalul se dotează cu veste antiglonŃ, scuturi de
protecŃie şi căşti cu vizor şi poate folosi pentru intervenŃie şi restabilirea ordinii
bastoane de cauciuc sau tomphe, dispozitive cu substanŃe iritant-lacrimogene, jeturi
de apă, arme cu gloanŃe de cauciuc, cătuşe, câini de serviciu, dispozitive sonore şi
luminoase, precum şi alte mijloace de protecŃie şi imobilizare aflate în dotare. Câinii
de serviciu se folosesc în activităŃi de pază şi escortare la punctele de lucru şi la
organele judiciare, la activităŃile de transfer al persoanelor private de libertate, pentru
paza perimetrelor şi pentru descoperirea telefoanelor mobile, explozibililor,
substanŃelor toxice sau stupefiante şi urmărirea evadaŃilor.
#B
(4) Orice intervenŃie se va desfăşura cu respectarea principiului proporŃionalităŃii
cauzei care a generat nevoia şi modalitatea de intervenŃie şi fără a se face uz
nejustificat de violenŃă.
ART. 198
Folosirea mijloacelor de intervenŃie şi imobilizare
(1) Folosirea mijloacelor de intervenŃie se face gradual, fără a depăşi nevoile reale
de imobilizare a persoanelor turbulente ori agresive sau pentru neutralizarea
acŃiunilor ilegale, şi încetează de îndată ce scopul intervenŃiei a fost realizat, cu
respectarea dispoziŃiilor art. 37 din Lege.
(2) Procedurile standard de intervenŃie şi imobilizare sunt stabilite prin
regulamentul prevăzut la art. 16 alin. (2) din Lege.
ART. 199
Apelul persoanelor private de libertate
(1) La predarea serviciului de către personalul de supraveghere de pe secŃiile de
deŃinere se efectuează apelul persoanelor private de libertate, activitate care este
consemnată în documentele specifice.
(2) Apelul persoanelor private de libertate se efectuează şi la începerea şi
terminarea activităŃilor la care acestea participă în afara camerelor de deŃinere sau
ori de câte ori este nevoie.
(3) Anual se organizează apelul general, pentru confruntarea documentelor care
privesc situaŃia individuală a persoanelor private de libertate cu cele declarate de
acestea.
ART. 200
PercheziŃia
(1) Pentru prevenirea unor evenimente deosebite, a situaŃiilor de risc, precum şi
pentru ridicarea obiectelor interzise, persoanele private de libertate sunt supuse
percheziŃiei.
(2) PercheziŃia este acŃiunea prin care se realizează un control amănunŃit asupra
persoanelor private de libertate, echipamentului, bagajelor, cazarmamentului,
camerelor de deŃinere şi tuturor locurilor unde acestea au acces.
(3) PercheziŃia se efectuează de către persoane de acelaşi sex şi în condiŃii care
să nu lezeze demnitatea persoanelor private de libertate.
(4) În cadrul percheziŃiei corporale amănunŃite asupra persoanei private de
libertate se interzice urmărirea descoperirii obiectelor interzise prin efectuarea de
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exerciŃii fizice. Desfăşurarea percheziŃiei corporale amănunŃite se desfăşoară cu
respectarea dreptului persoanei percheziŃionate la viaŃa intimă.
(5) PercheziŃiile asupra cavităŃilor corporale ale persoanelor private de libertate pot
fi realizate numai de către cadre medicale.
(6) Persoanele private de libertate asistă la percheziŃionarea bagajelor şi a
bunurilor personale.
(7) DispoziŃiile art. 49 alin. (4) şi (6) şi ale art. 71 alin. (2) din Lege se aplică în mod
corespunzător.
(8) Felurile percheziŃiei, modalităŃile de efectuare, asigurarea tehnico-materială
necesară efectuării acesteia, precum şi documentele ce se întocmesc cu acest prilej
se stabilesc prin regulamentul prevăzut la art. 16 alin. (2) din Lege.
#M1
ART. 201
Procedura de valorificare şi de distrugere a bunurilor confiscate cu ocazia
percheziŃiilor
(1) Bunurile interzise, găsite asupra persoanelor private de libertate cu ocazia
percheziŃiilor sau nerevendicate, se confiscă. Acestea se predau în prima zi
lucrătoare la magazia unităŃii.
(2) Bunurile confiscate se valorifică sau se distrug, după caz. Confiscarea este
dispusă de către directorul locului de deŃinere, în baza procesului-verbal întocmit de
către persoanele care au descoperit bunurile ce fac obiectul confiscării. Directorul
locului de deŃinere îl înştiinŃează despre măsura luată pe judecătorul delegat pentru
executarea pedepselor privative de libertate.
(3) Bunurile confiscate sunt evaluate şi înregistrate în evidenŃa extracontabilă, în
termen de 21 de zile de la confiscare.
(4) Evaluarea bunurilor confiscate se face de către o comisie, formată din 3
membri, desemnată de directorul unităŃii penitenciare prin decizie.
(5) Înregistrarea bunurilor în evidenŃa contabilă a unităŃii penitenciare se
efectuează potrivit reglementărilor în vigoare, la valoarea justă stabilită de comisia de
evaluare.
(6) Valorificarea bunurilor confiscate se realizează prin licitaŃie publică, conform
prevederilor în vigoare referitoare la valorificarea bunurilor aflate în administrarea
unităŃilor din sistemul administraŃiei penitenciare.
(7) În cazul în care valorificarea bunurilor confiscate nu s-a realizat conform alin.
(6), acestea se valorifică în regim de consignaŃie.
(8) În cazul bunurilor care nu au putut fi valorificate potrivit alin. (7), comisia de
evaluare poate proceda la reducerea preŃurilor stabilite iniŃial, cu până la 30% din
valoarea stabilită; ulterior, reducerea preŃurilor poate fi făcută până la 75% din
valoarea stabilită iniŃial; dacă în termen de 150 de zile de la prima reevaluare a
bunurilor acestea nu se valorifică prin modalitatea prevăzută la alin. (7), se poate
proceda la:
a) valorificarea prin unităŃile de colectare şi valorificare a deşeurilor;
b) dezmembrarea bunurilor şi valorificarea componentelor rezultate;
c) distrugerea bunurilor sau a componentelor.
(9) Bunurile confiscate pentru care nu se justifică angajarea cheltuielilor în vederea
valorificării pot fi distruse.
(10) Fac excepŃie de la procedurile de valorificare prevăzute la alin. (6) şi (7)
băuturile alcoolice, medicamentele şi alimentele perisabile, care se distrug.
(11) Bunurile supuse valorificării care au devenit necomercializabile sau
nevandabile se distrug.
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(12) Distrugerea bunurilor se realizează sub supravegherea unei comisii, formată
din 3 membri, desemnată de directorul unităŃii penitenciare prin decizie.
(13) Bunurile a căror deŃinere este interzisă prin lege oricărui cetăŃean, cele care
cad sub incidenŃa art. 74^2 din Lege, precum şi cele faŃă de care există suspiciunea
că au legătură cu săvârşirea unor infracŃiuni se ridică, se conservă, întocmindu-se
documentele necesare, şi se anunŃă organele judiciare competente cărora le sunt
predate.
(14) Sumele de bani obŃinute ca urmare a valorificării bunurilor confiscate se
virează la bugetul de stat. În cazul încasării contravalorii bunurilor respective prin
virament bancar, sumele se virează în termen de 5 zile lucrătoare de la încasare, iar
în cazul încasării în numerar, sumele se depun la casieria Trezoreriei Statului în
prima zi lucrătoare de la încasare. Viramentul la bugetul de stat se realizează după
deducerea cheltuielilor ocazionate de valorificarea bunurilor confiscate.
#B
ART. 202
Cooperarea cu structuri specializate ale Sistemului naŃional de apărare, ordine
publică şi siguranŃă naŃională
În situaŃii deosebite a căror rezolvare depăşeşte posibilităŃile proprii, precum şi în
caz de catastrofe, cutremure, accident nuclear, inundaŃii, incendii, stare de
necesitate, personalul locurilor de deŃinere este sprijinit de unităŃile specializate ale
Ministerului AdministraŃiei şi Internelor ori ale celorlalte structuri care fac parte din
Sistemul naŃional de apărare, ordine publică şi siguranŃă naŃională, potrivit planurilor
de cooperare şi intervenŃie.
ART. 203
Măsuri în caz de evadare a persoanelor private de libertate
#M1
(1) La producerea unei evadări administraŃia locului de deŃinere anunŃă de îndată
organele competente ale Ministerului AdministraŃiei şi Internelor pentru luarea
măsurilor în vederea urmăririi şi prinderii evadatului, furnizând acestora datele şi
informaŃiile necesare. La fel procedează şi în cazul neprezentării persoanelor private
de libertate care au avut permisiunea de ieşire din locul de deŃinere ori al părăsirii
fără autorizare a locului de muncă aflat în exteriorul locului de deŃinere.
#B
(2) AtribuŃiile şi modul de acŃiune ale personalului locului de deŃinere în cazul
producerii unei evadări se stabilesc prin regulamentul prevăzut de art. 16 alin. (2) din
Lege.
#M1
ART. 204
Accesul în locurile de deŃinere
Accesul în locurile de deŃinere este strict limitat, în condiŃiile stabilite de Lege.
Persoanele din afara sistemului administraŃiei penitenciare pot intra în locurile de
deŃinere în condiŃiile stabilite la art. 39 alin. (2) din Lege şi în regulamentul prevăzut la
art. 16 alin. (2) din Lege.
#B
ART. 205
Realizarea materialelor audiovideo
Fotografierea, înregistrarea audiovizuală cu privire la activităŃile din locurile de
deŃinere sunt permise numai cu încuviinŃarea directorului locului de deŃinere.
CAP. 14
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DispoziŃii speciale
SECłIUNEA 1
Ascultarea persoanelor private de libertate în incinta locurilor de deŃinere
ART. 206
Ascultarea persoanelor private de libertate în locurile de deŃinere
#M1
(1) Ascultarea persoanelor private de libertate în incinta locurilor de deŃinere se
poate face de către reprezentanŃi ai structurilor Ministerului AdministraŃiei şi Internelor
în baza delegaŃiei semnate de procurorul care supraveghează sau efectuează
urmărirea penală în cauză ori, după caz, de către şefii Inspectoratului General al
PoliŃiei Române, Inspectoratului General al PoliŃiei de Frontieră Române,
inspectoratelor de poliŃie judeŃene, de către directorul general al DirecŃiei Generale
de PoliŃie a Municipiului Bucureşti, al DirecŃiei Generale AnticorupŃie, precum şi de
conducătorii structurilor teritoriale cu funcŃie de reprezentare la nivel de şef birou,
avizată de directorul penitenciarului.
#B
(2) DelegaŃia cuprinde datele de identificare ale persoanelor prevăzute de alin. (1)
şi pe cele ale persoanelor private de libertate ce urmează a fi ascultate. DelegaŃia nu
permite decât ascultarea persoanelor private de libertate menŃionate în aceasta.
#M1
(3) Ascultarea persoanelor private de libertate în incinta locurilor de deŃinere se
poate face şi de către:
a) procuror, în exercitarea atribuŃiilor de serviciu, pe baza legitimaŃiei de serviciu;
b) senatori sau deputaŃi ai Parlamentului României, cu împuternicire din partea
comisiei din care fac parte;
c) europarlamentari, cu împuternicire din partea comisiei din care fac parte;
d) reprezentanŃii serviciilor de probaŃiune, în exercitarea atribuŃiilor de serviciu, pe
baza legitimaŃiei de serviciu;
e) avocatul unei alte persoane, care justifică un interes legitim, în baza
împuternicirii date în conformitate cu contractul de asistenŃă avocaŃială.
#B
(4) Ascultarea persoanelor private de libertate în situaŃiile prevăzute la alin. (1) şi
(3) se face în condiŃii de confidenŃialitate.
ART. 207
Accesul reprezentanŃilor organizaŃiilor neguvernamentale
#M1
(1) ReprezentanŃii organizaŃiilor naŃionale, străine sau internaŃionale
neguvernamentale din domeniul apărării drepturilor omului, a căror competenŃă este
recunoscută ori acceptată de România, pot asculta persoanele private de libertate în
conformitate cu prevederile art. 39 alin. (2) din Lege.
#B
(2) Întâlnirile cu reprezentanŃii organizaŃiilor neguvernamentale nu se calculează în
numărul vizitelor la care are dreptul persoana privată de libertate.
ART. 208
Locul de desfăşurare a audierilor
Ascultarea persoanelor private de libertate în incinta locurilor de deŃinere are loc
numai în spaŃii special amenajate şi fără a perturba derularea normală a activităŃii
zilnice.
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SECłIUNEA a 2-a
Transferarea persoanelor private de libertate
ART. 209
Motive de transfer
Transferarea persoanelor private de libertate în condiŃiile prevăzute la art. 31 din
Lege, într-un alt loc de deŃinere, se realizează în următoarele cazuri:
a) când persoana privată de libertate este chemată de către un organ judiciar din
altă localitate. Dacă în localitate nu există loc de deŃinere, transferarea se face la
locul de deŃinere care deserveşte organul judiciar respectiv;
b) când persoana privată de libertate este trimisă pentru executarea pedepsei întrun anumit regim sau ca urmare a schimbării regimului de executare a pedepsei, la
propunerea comisiei prevăzute la art. 14 din Lege;
c) când persoana privată de libertate este bolnavă şi este trimisă în vederea unui
consult, tratament, unei internări sau expertize medicale;
d) la solicitarea persoanei private de libertate sau din alte motive întemeiate, cu
avizul comisiei prevăzute la art. 14 din Lege.
ART. 210
Transferarea la solicitarea organelor judiciare
(1) Transferarea persoanelor private de libertate, necesară activităŃii unui organ
judiciar, se face pe baza dispoziŃiei de transfer emisă de acesta.
(2) În cazul persoanelor private de libertate, aflate în locuri de deŃinere
subordonate AdministraŃiei NaŃionale a Penitenciarelor, solicitate de mai multe
organe judiciare în acelaşi timp, transferarea temporară se dispune de directorul
general, Ńinând cont de următoarele criterii:
a) instanŃele judecătoreşti au întotdeauna prioritate faŃă de celelalte organe
judiciare;
b) cauzele penale în care, pentru persoanele private de libertate, au fost emise
mandate de arestare preventivă;
c) gradul de jurisdicŃie al organului judiciar care instrumentează cauza;
d) netransferarea ar afecta grav urmărirea penală sau judecata.
ART. 211
ModalităŃi de transfer
(1) Transferarea persoanelor private de libertate în cazurile prevăzute la art. 209
din prezentul regulament se realizează cu mijloace de transport ale AdministraŃiei
NaŃionale a Penitenciarelor, în baza unui grafic de deplasare, sau, după caz, ale
unităŃilor subordonate.
(2) AdministraŃia NaŃională a Penitenciarelor poate externaliza serviciile de transfer
al persoanelor private de libertate.
ART. 212
Transferarea persoanelor private de libertate în centrele de reŃinere şi arestare
preventivă ale Ministerului AdministraŃiei şi Internelor
Transferarea persoanelor private de libertate în centrele de reŃinere şi arestare
preventivă ce funcŃionează în subordinea Ministerului AdministraŃiei şi Internelor se
face numai în situaŃii justificate. Solicitarea de transfer, perioada şi motivele acestuia
fac parte din adresa scrisă şi semnată de organul judiciar sau, după caz, de şefii
Inspectoratului General al PoliŃiei Române, inspectoratelor judeŃene de poliŃie,
directorul general al DirecŃiei Generale de PoliŃie a Municipiului Bucureşti sau al
DirecŃiei Generale AnticorupŃie.
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SECłIUNEA a 3-a
Refuzul de hrană
ART. 213
Declararea refuzului de hrană
(1) Când o persoană privată de libertate refuză să primească hrana, directorul
împreună cu medicul locului de deŃinere explică celei în cauză urmările dăunătoare la
care se expune, arătându-i mijloacele legale de care poate uza pentru rezolvarea
problemelor invocate.
(2) Dacă persoana privată de libertate îşi menŃine hotărârea, directorul locului de
deŃinere sesizează judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de
libertate, care procedează potrivit prevederilor art. 36 alin. (1) şi (2) din Lege. O copie
a declaraŃiei de refuz de hrană sau, după caz, a procesului-verbal se introduce în
dosarul individual al persoanei private de libertate.
ART. 214
Măsuri determinate de refuzul de hrană al persoanelor private de libertate
#M1
(1) Directorul locului de deŃinere ia măsuri ca persoana privată de libertate, aflată
în refuz de hrană, să fie cazată în infirmeria penitenciarului, într-o cameră special
amenajată sau într-un spital penitenciar.
#B
(2) Zilnic şi ori de câte ori este necesar medicul unităŃii vizitează persoana aflată în
refuz de hrană şi o examinează clinic, făcând menŃiuni despre aceasta într-un
registru anume destinat.
(3) Atunci când, în urma investigaŃiilor şi determinărilor clinice de specialitate,
medicul constată că persoana aflată în refuz de hrană s-a alimentat, informează în
scris directorul unităŃii, care prezintă situaŃia judecătorului delegat pentru executarea
pedepselor privative de libertate.
(4) În situaŃia prevăzută la alin. (3), când starea de sănătate nu este afectată, chiar
dacă persoana privată de libertate nu recunoaşte că s-a hrănit, în baza informării
scrise a medicului se întocmeşte un proces-verbal prin care se constată încetarea
stării de refuz de hrană. Dacă persoana privată de libertate se află în infirmerie, se
transferă într-o cameră de deŃinere corespunzătoare regimului de executare în care a
fost repartizată.
(5) Atunci când starea de sănătate se agravează, iar în infirmerie nu poate fi
asigurată asistenŃa medicală corespunzătoare, persoana aflată în refuz de hrană se
transferă într-o unitate spitalicească.
(6) Personalul din serviciile de educaŃie şi intervenŃie psihosocială acŃionează prin
consiliere individuală pe toată perioada refuzului de hrană, informând persoana
privată de libertate despre riscurile continuării acestei forme de protest.
(7) Persoanei private de libertate aflate în refuz de hrană îi este alocată zilnic
norma de hrană potrivit categoriei din care face parte. AdministraŃia locului de
deŃinere, prin personalul său, are obligaŃia ca la ora servirii mesei să ofere hrana
respectivă, persoana privată de libertate având posibilitatea să îşi exprime opŃiunea.
(8) Acceptarea hranei se consideră ca act de voinŃă personal prin care persoana
privată de libertate încetează refuzul de hrană declarat. Acest fapt se înscrie într-un
registru anume destinat, sub semnătura persoanei private de libertate.
ART. 215
Ieşirea din refuzul de hrană
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(1) La ieşirea din refuzul de hrană se procedează potrivit prevederilor art. 36 alin.
(4) din Lege, iar o copie a declaraŃiei sau procesului-verbal se introduce în dosarul
individual al persoanei private de libertate.
(2) Refuzul de hrană nu constituie abatere disciplinară.
(3) Persoana privată de libertate aflată în infirmerie la încetarea refuzului de hrană
revine într-o cameră de deŃinere corespunzătoare regimului de executare în care a
fost repartizată.
SECłIUNEA a 4-a
Întocmirea unor acte juridice
ART. 216
Legalizarea şi autentificarea unor acte juridice
(1) La solicitarea persoanei private de libertate ori la cererea altor persoane
interesate din exterior, cu consimŃământul acesteia, administraŃia locului de deŃinere
creează condiŃiile necesare pentru autentificarea sau legalizarea unor acte juridice
de către instituŃii sau persoane competente potrivit legii, în locul de deŃinere.
Cheltuielile efectuate cu această ocazie sunt suportate de solicitanŃi.
(2) La cererea instituŃiei competente de a face legalizarea sau autentificarea,
administraŃia locului de deŃinere eliberează un act din care să rezulte că cel în cauză
este privat de libertate.
ART. 217
Încheierea căsătoriei
#M1
(1) Căsătoria persoanei aflate în executarea pedepsei privative de libertate se
încheie în locul de deŃinere, iar consimŃământul viitorilor soŃi se ia de ofiŃerul de stare
civilă din raza teritorială a locului de deŃinere.
(1^1) În cazul încheierii căsătoriei, în condiŃiile art. 54 alin. (5) din Lege,
consimŃământul viitorilor soŃi se ia de către ofiŃerul de stare civilă din localitatea
încheierii căsătoriei.
#B
(2) În cazul în care viitorii soŃi se află în executarea unor pedepse privative de
libertate şi nu se găsesc în acelaşi loc de deŃinere, AdministraŃia NaŃională a
Penitenciarelor, la solicitarea scrisă a acestora şi cu avizul comisiei prevăzute de art.
14 din Lege, ia măsuri de transferare, astfel încât aceştia să se afle în acelaşi loc de
deŃinere pe timpul necesar încheierii căsătoriei.
(3) Analizele medicale necesare încheierii căsătoriei, pentru persoanele aflate în
executarea unor pedepse privative de libertate, se realizează prin grija administraŃiei
locului de deŃinere, cheltuielile fiind suportate de solicitanŃi.
(4) La încheierea căsătoriei pot participa judecătorul delegat pentru executarea
pedepselor privative de libertate, directorul locului de deŃinere, un reprezentant al
serviciului de educaŃie şi intervenŃie psihosocială, precum şi un număr de maximum
10 persoane, rude până la gradul al IV-lea inclusiv sau alte cunoştinŃe ale viitorilor
soŃi.
(5) După încheierea căsătoriei, dacă nu există posibilitatea acordării permisiunii
ieşirii din locul de deŃinere, directorul poate aproba primirea unui pachet de alimente,
în greutate de până la 10 kg, şi rămânerea viitorilor soŃi, timp de 48 de ore, în
condiŃiile art. 45 alin (1) - (6) din prezentul regulament.
ART. 218
DispoziŃii referitoare la deces
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(1) În caz de deces al unei persoane private de libertate, indiferent de locul, cauza
şi circumstanŃele producerii acestuia, directorul locului de deŃinere înştiinŃează de
îndată familia sau o persoană apropiată acesteia, instituŃia medico-legală cea mai
apropiată, judecătorul delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate,
procurorul de la parchetul competent şi AdministraŃia NaŃională a Penitenciarelor,
respectiv Inspectoratul General al PoliŃiei Române.
(2) AdministraŃia locului de deŃinere comunică, prin orice mijloace şi în scris, de
îndată, familiei sau altei persoane apropiate decesul şi locul unde trebuie să se
prezinte pentru ridicarea decedatului, a actelor şi a obiectelor ce au aparŃinut
acestuia.
(3) Când decesul s-a produs ca urmare a unui accident de muncă, se anunŃă
imediat inspectoratul teritorial de muncă. Persoana decedată este lăsată la locul şi în
starea în care s-a produs evenimentul, neputând fi ridicată decât după încuviinŃarea
legală.
(4) DispoziŃiile art. 80 alin. (1) - (4) şi (6) din Lege se aplică în mod corespunzător.
#M1
ART. 219
Efectuarea autopsiei
Autopsia medico-legală se efectuează de către medicul legist care întocmeşte şi
certificatul constatator al decesului. O copie a certificatului medical constatator al
decesului se introduce la dosarul individual ce a aparŃinut persoanei private de
libertate, iar o altă copie se înmânează familiei decedatului.
#B
ART. 220
Înhumarea
Dacă în termen de 3 zile de la comunicare nu se prezintă niciuna dintre
persoanele prevăzute în art. 218 alin. (2) din prezentul regulament, înhumarea se
efectuează de către primăria din circumscripŃia teritorială a locului de deŃinere.
DispoziŃiile art. 80 alin. (5) din Lege se aplică în mod corespunzător.
ART. 221
Restituirea bunurilor şi sumelor de bani ale decedatului
Bunurile şi sumele de bani ale celui decedat, aflate la locul de deŃinere, se
înmânează soŃului sau soŃiei ori rudelor până la gradul al IV-lea inclusiv sau, dacă
aceştia nu se prezintă în termen de un an, se trec în proprietatea locului de deŃinere
ori se distrug, în cazul în care prezintă un grad avansat de uzură sau sunt
inutilizabile, de către o comisie numită prin decizia directorului.
TITLUL IV
Executarea măsurilor preventive privative de libertate
ART. 222
Locul de executare a măsurilor preventive
(1) Măsura reŃinerii şi a arestării preventive în cursul urmăririi penale se execută
numai în centrele de reŃinere şi arestare preventivă din subordinea Ministerului
AdministraŃiei şi Internelor.
(2) Măsura arestării preventive în cursul judecăŃii se execută în secŃii speciale ale
locurilor de deŃinere din subordinea AdministraŃiei NaŃionale a Penitenciarelor sau în
centre de arestare preventivă ce funcŃionează pe lângă acestea.
ART. 223
Primirea arestaŃilor preventiv
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Primirea în centrele de reŃinere şi arestare preventivă sau în centrele de arestare
preventivă şi secŃiile de arestare preventivă din cadrul locurilor de deŃinere se
realizează potrivit prevederilor art. 82 alin. (1) - (3) din Lege şi în baza dosarului
individual prevăzut la art. 29 alin. (2) din Lege.
#M1
ART. 224
Cazarea persoanelor reŃinute sau arestate, amenajarea spaŃiilor de deŃinere şi
vizită
#B
(1) Cazarea persoanelor reŃinute ori arestate în centrele de reŃinere şi arestare
preventivă sau în secŃiile şi centrele de arestare preventivă se realizează, de regulă,
individual.
(2) În centrele de reŃinere şi arestare preventivă, în centrele de arestare
preventivă, precum şi în secŃiile speciale de arestare preventivă, persoanele
condamnate printr-o hotărâre definitivă la o pedeapsă privativă de libertate, care sunt
cercetate în stare de arest preventiv în altă cauză, sunt Ńinute separat de persoanele
arestate preventiv aflate în curs de judecată sau de urmărire penală.
#M1
(3) Amenajarea şi dotarea spaŃiilor de deŃinere se realizează în condiŃiile stabilite
prin regulamentul prevăzut la art. 81 alin. (5) din Lege.
(4) Camerele de cazare sunt permanent închise şi asigurate.
(5) Vizita persoanelor reŃinute sau arestate se desfăşoară în conformitate cu art.
38 alin. (3) şi (4).
#B
ART. 225
Normă de trimitere
(1) Organizarea şi funcŃionarea centrelor de reŃinere şi arestare preventivă, a
centrelor de arestare preventivă, măsurile necesare pentru siguranŃa centrelor de
reŃinere şi arestare preventivă, precum şi pentru siguranŃa centrelor de arestare
preventivă se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin comun al ministrului
administraŃiei şi internelor şi al ministrului justiŃiei.
#M1
(2) DispoziŃiile din titlul III cap. I - VI, VIII - X şi XII - XIV se aplică în mod
corespunzător şi persoanelor reŃinute ori arestate preventiv, cu excepŃia art. 15, 43,
art. 44 alin. (1), 45, 59, 79, 147 şi 148.
#B
TITLUL V
DispoziŃii tranzitorii
ART. 226
Forma, conŃinutul şi arhivarea documentelor
În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, prin
decizie a directorului general al AdministraŃiei NaŃionale a Penitenciarelor, se
stabilesc forma, conŃinutul şi modalitatea de arhivare a documentelor prevăzute de
Lege şi de prezentul regulament.
ART. 227
Procedurile administrative în curs de desfăşurare
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Procedurile administrative aflate în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a
prezentului regulament continuă şi se încheie conform reglementărilor în vigoare la
momentul începerii lor.
ART. 228
Termene de aplicare
(1) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament,
ordinele ministrului justiŃiei şi deciziile directorului general al AdministraŃiei NaŃionale
a Penitenciarelor se modifică în sensul prevederilor acestuia. Actele normative
menŃionate anterior rămân în vigoare, până la data modificării lor, în măsura în care
nu contravin prezentului regulament.
(2) Regulamentele de ordine interioară, din toate locurile de deŃinere, se modifică
în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.
(3) UnităŃile penitenciare dispun de un termen de 6 luni de la data intrării în vigoare
a prezentului regulament pentru amenajarea şi darea în folosinŃă a punctelor
comerciale prevăzute în art. 56 din prezentul regulament.
TITLUL VI
DispoziŃii finale
ART. 229
Abrogarea unor dispoziŃii
La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Ordinul ministrului
justiŃiei nr. 3.352/C/2003 privind obligaŃiile şi interdicŃiile persoanelor aflate în
executarea pedepselor privative de libertate, precum şi măsurile disciplinare aplicate
în cazul săvârşirii de abateri disciplinare, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 840 din 26 noiembrie 2003, precum şi orice dispoziŃii contrare.
#M1
ANEXA 1
la regulament
BUNURI ŞI OBIECTE INTERZISE
care intră sub incidenŃa art. 74^2 din Legea nr. 275/2006 privind executarea
pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
A. Arme şi obiecte periculoase:
- arme letale şi neletale, arme albe, reale sau artizanale, muniŃie de orice fel,
explozibil şi dispozitive pentru autoapărare cu electroşocuri, precum şi imitaŃii ale
unor astfel de obiecte;
- obiecte din orice material transformate în armă albă sau de foc.
B. Alimente şi băuturi:
- băuturi alcoolice.
C. Aparatură electronică:
- orice tip de aparat electronic cu posibilitate de înregistrare, stocare a datelor,
transmitere a imaginilor şi sunetelor în timp real ori înregistrate, fotografiere,
poziŃionare globală de tip GPS, de tipul laptopurilor, calculatoarelor personale;
- telefoane mobile, componente, subansamble, accesorii, cartele SIM, dispozitive
de tip hands-free.
D. SubstanŃe toxice, medicamente:
- SubstanŃe toxice, stupefiante, psihotrope, precursori de droguri;
- sprayuri paralizante, iritante şi lacrimogene.
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E. Bunuri a căror deŃinere este interzisă de Codul penal, precum şi de Decretul
Consiliului de Stat nr. 340/1981 privind regimul emiŃătoarelor radioelectrice, Legea nr.
126/1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificările şi completările
ulterioare, Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu
modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în
siguranŃă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităŃilor nucleare, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 56/1997 pentru aplicarea
prevederilor ConvenŃiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii
armelor chimice şi distrugerea acestora, republicată, cu modificările ulterioare, Legea
nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri,
cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 182/2000 privind protejarea
patrimoniului cultural naŃional mobil, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea
organizaŃiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării
cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracŃiuni contra păcii şi omenirii,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 107/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniŃiilor, cu
modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi
combaterea terorismului, OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 121/2006 privind
regimul juridic al precursorilor de droguri, cu modificările ulterioare, şi Legea nr.
104/2008 privind prevenirea şi combaterea traficului ilicit de substanŃe cuprinse în
"lista interzisă".
#B
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ANNEXE No. 6
Conditions de détention – Hébergement des mineurs
Prison Slobozia

Groupe sanitaire
Avec Salle de bain / espace
alimentaire

Quartier No. de la Cellule

Quartier III
mineurs

0

1

49
Quarantaine
51
53
54
55

Surface
Salle de
bain/
Surface
espace
Hauteur cellule alimentaire Surface
2

3,20
3,20
3,20
3,20
3,20

3

21,11
28,76
24,60
24,60
24,78

4

5=3+4

1,45
3,29
3,14
3,14
3,14

22,56
32,05
27,74
27,74
27,92

Sans Salle de bain / espace
alimentaire

Volume

4 m²

6m³

6=5x2

7=[5/"4"]

8=[6/"6"]

5
8
6
8
6
33

12
17
14
12
14
69

72,19
102,56
88,77
88,77
89,34

Surface
9=3

21,11
28,76
24,60
28,97
24,78
128,22

Volume

4 m²

6m³

10=9x2

11=[9/"4"]

12=[10/"6"]

67,55
92,03
78,72
92,70
79,30
410,3

5
7
6
7
6
31

11
15
13
15
13
67

No.
lits

WC

Laverie

6
5
3
2
4

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

20

No.
effectif
Doche mineurs

1
1
1
1
1

6
5
3
2
4

20

