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INFORMARE -RAPORT 
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tineri Craiova şi Centrul de Reeducare Buziaş 
 

 
 
În calitatea mea de vicepreşedintă a Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale şi preşedintă a Subcomisiei pentru egalitate de 
tratament şi  nediscriminare, am efectuat în perioada, 23-24 octombrie 2013, o 
deplasare la Penitenciarul Găeşti, Penitenciarul de minori şi tineri Craiova şi Centrul de 
Reeducare Buziaş.  

Totodată, am efectuat o vizită de informare la Primăria Municipiului Timişoara 
pentru a putea găsi soluţii pentru rezolvarea unui conflict de muncă cu pretinse încălcări 
ale drepturilor omului şi a principiului egalităţii de tratament şi nediscriminare. Aceste 
aspecte face obiectul unor sesizări adresate atât Comisiei cât şi mie personal de către 
doamna Maria Dragomir angajată la Serviciul Pentru Protecţia Copilului şi Familiei.  

Pe timpul deplasării am fost însoţită de doamna Marcela Monica Stoica, consilier 
parlamentar în cadrul Comisiei noastre. 

Scopul acestei deplasări a fost circumscris problematicii delicvenţei juvenile, 
dorind astfel să mă documetez la faţa locului cu privire la următoarele aspecte: 

- cunoaşterea, instituirea şi consolidarea dialogului instituţional cu 
Administraţia Naţională a Penitenciarelor care administrează aceste 
instituţii; 

- identificarea nevoilor reale de pregătire a tinerilor şi minorilor; 
- elaborarea unor programe obiective de prevenire a delicvenţei juvenile. 
Pentru efectuarea unei analize cât mai complete care să ne permită să ajungem la 

concluzii reale şi obiective, în culegerea datelor şi a informaţiilor, am gândit şi am 
structurat următoarele  tematici: 
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1. Istoricul instituţiei- caracteristici generale şi particulare; 
2. Baza materială: documentare şi vizită; discuţii cu angajaţii şi cu persoanele 

private de libertate; 
3. Profilul socio- economic al delicventului: categorii de vârstă, gen,  zona de 

provenienţă urban/rural; etnie dominantă; instrucţia membrilor familiei; situaţia 
şcolară a persoanei aflate în detenţie; 

4. Unitatea sanitară şi blocul alimentar; Personalul medical şi activitatea de 
evaluare psihologică şi psihiatrică; 

5. Tipuri de infracţiuni comise; structura infracţională; 
6. Situaţia după eliberare; Fenomenul recidivei; 

      7. Integrarea socială după eliberare. 
 
   Întrebările şi consultarea asupra oportunităţii unor propuneri fie cu caracter 

legislativ (conform scopului propus), fie pentru iniţierea unor cooperări instituţionale 
(conform obiectivelor Comisiei şi al Subcomisiei pe care o reprezint) precum şi 
elaborarea de strategii şi programe (prevenirea şi reducerea delicvenţei juvenile, 
incluziunea socială post detenţie; reducerea fenomenului recidivei)  au fost următoarele: 

1. Oportunitatea înfiinţării unuei instituţii unice numite „Tribunalul 
Minorului/Tribunalul Copilului”, pornind de la exemplele de reuşită din alte 
state; 

2. Monitorizarea stării de sănătate; posibilitea efectuării unui screening metabolic 
şi  al  bolilor genetice şi tulburărilor de comportament; efectuarea, la 
internarea în unitate, a unor teste de control,  pentru Hepatita C, Virusul 
HIV/SIDA, etc); cu caracter obligatoriu dar confidenţiale (pentru a respecta 
drepturile fundamentale (dreptul viaţa intimă, familială şi privată) şi principiul 
egalităţii de şanse şi al nediscriminării; 

3. Monitorizarea minorilor post eliberare; Iniţierea unor parteneriate public- 
privat cu comunitatea locală; 

4. Identificarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor publice pentru un deţinut 
(de ex., munca în folosul comunităţii să fie mai larg folosită, având în vedere că 
opţiunea pentru muncă în detenţie este facultativă);  

5. Posibilitatea redirecţionării indemnizaţiei de copii, care sunt adevăraţii 
beneficiari către instituţia de detenţie, şi nu folosire de părinţi/tutori pentru 
nevoile lor; 

6. Depistarea unor eventuale facilităţi fiscale pentru persoanele juridice de drept 
public sau privat. 
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În ziua de 23 octombrie 2013, deplasarea a început cu vizitarea Centrului de 

Reeducare Buziaş 
Aici ne-am întîlnit şi am discutat cu domnul Comisar Şef Florin ŞERPE, 

directorul instituţiei şi cu domnul director adjunct Mircea GLIGOR care se aflau în 
pregătiri pentru aniversarea a 10 ani de la înfiinţare. Această instituţie a fost creată la 8 
noiembrie 2003 şi are ca scop educarea, reintegrarea şi incluziunea minorilor. În Centrul 
de la Buziaş există minori din 22 de judeţe din zona Sud şi Sud-Vest. 
         În ţară există, în prezent, centre de reeducare cum sunt Centrul de Reeducare Buziaş 
din judeţul Timiş, Centrul de Reeducare Târgu Ocna din judeţul Bacău,  penitcenciare 
pentru minori şi tineri cum sunt Penitenciarul pentru minori şi tineri de la Tichileşti, 
judeţul Brăila şi Penitenciarul de minori şi tineri din Craiova judeţul Dolj). La 
Penitenciarul Rahova există o secţie specială pentru femei cu copii. 
         Obs. Exista şi Centrul pentru copii de la Găeşti dar care, după cum am aflat la 
sfârşitul delegaţiei noastre, fiind ultima vizită din program, a fost transformat în 
Penitenciar pentru Adulţi în regim semi deschis potrivit relarărilor domnului Comisar 
Şef, Gheorghe Mocanu. În acest sens, şi angajaţii erau nemulţumiţi pentru că ani de zile 
au muncit cu copii minori, aveau o bază dotată conform vârstei lor şi nevoilor, precum şi 
personal calificat în acest domeniu. Deţinuţii fiiind adulţi şi dată fiind natura regimului 
solicită multe dotări şi servicii care nu pot fi oferit. De aceea, angajaţii au arătat că ar 
trebui să se permită aducerea unor obiecte de acasă  (radio, televizor, etc). 

Profilul socio- economic şi al mediului de provenienţă 
          În ceea ce priveşte vizitele pe care le primesc minorii situaţia se prezintă astfel: 40 
dintre minori nu sunt niciodată vizitaţi, 18%- doar o dată, 19% doar de 2 ori şi 1% sunt 
vizitaţi mai des. În ceea ce priveşte genul, domină băieţii, fetele fiind în număr de 6, 
dintre care una de 16 ani are deja 2 copii făcuţi cu taţi diferiţi şi fiind necăsătorită. Ca 
grupe de vârstă(14-18-20) domină cei în jurul vârstei majoratului.  
          Ca provenienţă s-a constatat că o parte provin din centre de plasament (deci, sunt 
abandonaţi) şi din familii monoparentale  şi în general din familii cu trecut infracţional 
(fiind situaţii în care şi mama, tata şi un frate sau soră fiind şi ei în detenţie conform 
vârstei, sexului şi infracţiunii comise). O altă caracteristică a familiilor minorilor este 
şcoala precară a părinţilor (1-4 clase), numărul mare de copii (5-15  copii!).  Ca etnie, 
predomină etnia romă (40%), iar mare parte când sunt aduşi sunt în situaţia de abandon 
şcolar (aspect dominant). 

Modelul infracţional cuprinde infracţiuni grele şi infracţiuni uşoare privind furtul 
şi tâlhăria. 
          În ceea ce priveşte resursele umane, domnul director a precizat că testele la 
internare sunt făcute de către psihologul Centrului, dar şi aici, după cum se vede mai jos 
există o lipsă acută de personal: ar fi nevoie de 4 psihologi dar este numai  unul. 
Personalul Centrului este de 100 de angajaţi, care conform situaţiei prezentate de  dna 
comisar, ofiţer principal I, Marilena LEPĂDAT, resurse umane şi formare 
profesională, se prezintă astfel: 
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Categorii personal Studii superioare Studii medii Studii gimnaziale 
Ofiţeri 17 0 0 
Agenţi 34 41 0 
Personal contractual 8 8 4 
TOTAL 59 49 4 
 

După cum apreciază domnul director Şerpe, personalul este redus, dată fiind 
nevoia de a desfăşura activităţi de  supraveghere 24 de ore din 24, procesul de educare, 
asistenţa medicală şi urgenţe. Desigur, există şi personal auxiliar şi cadre didactice, 
deoarce există o şcoală de sine stătătoare care funcţionează după regulamentul 
Inspectoratului judeţean Timiş, dar este o şcoală „cu nevoi speciale”. Persoanele din 
Centru studiază în ciclul şcolar  cu clase de la I-a până la a XI-a. Sunt afiliaţi liceului 
tehnologic „Atanasiu”  din Timişoara, în regim de parteneriat şi cu Şcoala de Arte şi 
Meserii, mulţi dintre ei, învăţând meserii şi meşteşuguri, fiind chiar câştigătorii unor 
concursuri şi competiţii, şi după cum spun angajaţii, unii şi-au descoperit talente şi 
abilităţi de care nu erau conştienţi. Ocuparea timpului se face după programul unui minor 
obişnuit: activitate şcolară, week-end-urile şi vacanţele.  În programul educaţional, 
obiectivul vizat este dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă şi determinarea 
potenţialului intelectual. Ar trebui, un educator la 15 copii, dar sunt numai 3 educatori la 
100 de copii. (personal propriu pentru asistenţă socială). Pedagogii supraveghează 24 din 
24 câte 3-4 copii în dormitor. Pavilioanele sunt organizate pe grupuri de copii cu 
preocupări similare în funcţie de etapa în care sunt după exmenul medical şi psihologic 
făcut la  internare. 
          De precizat, că perioada de şedere în centru (de detenţie) nu este finită, el poate sta 
până la 18 ani (la 16 ani se poate propune eliberarea sau la 18 ani se poate propune 
prelungirea), decizia luând-o instanţele judecătoreşti. Se remarcă că tentative de suicid nu 
s-au înregistrat; totuşi au fost 2 tentative de evadare în această vară înregistrate în 
perioada de acomodare şi 6 evadări în perioada de adaptare. În perioada ianuarie-
septembrie 2013, numărul copiilor a căror părinţi sunt în străinătate a crescut. Deci, 
sentimentul abandonului este acut! 
             De aceea, conducerea centrului a instituit o serie de măsuri: 

-Telefonul de serviciu (instalat pe hol, cu cartelă telefonică, pot suna într-un 
interval orar dar pot şi să fie sunaţi); 

- Cutie poştală (administrată de Poşta Română; deci, secretul corespondenţei este 
respectat). 
            Din păcate problema acută cu care se confruntă, conform domnului director, este 
recidiva: cca 4% au recidivat, oricum un procent mai redus decât la adulţi unde este de 
60% din populaţia adultă lipsită de libertate. 

Cauza este disfuncţia socială: în momentul reîntoarcerii în fosta comunitate de 
apartenenţă  sunt respinşi şi astfel reintegrarea eşuează. Deci, aici trebuie lucrat, după 
eliberarea copilului din centru, existând şi un conflict între generaţii, ar trebui să existe 
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un mecanism care să acorde asistenţă şi sprijin real pentru a se putea realiza 
reintegrarea şi a reduce frecvenţa abandonului. 
           În general, sunt folosite relaţiile interpersonale ale angajaţilor, prietenilor, ale unor 
membrii ai comunităţii locale. Doamna psiholog a arătat că din momentul internării, 
începe o evaluare care durează 21 de zile  şi cuprinde o evaluare cognitivă (testul Raven) 
şi apoi consiliere. Evaluarea iniţială (în stare de şoc), evaluare pe parcurs (6 luni) şi 
evaluarea finală (ca pronostic pentru viitor şi eventual deducerea unor tendinţe spre 
recidivă. 

O variantă ar putea fi crearea unor întreprinderi sociale după cum susţine şi 
domnul director adjunct Mircea GLIGOR.  Cel puţin 3 luni după ce sunt eliberaţi să fie 
ajutaţi, în nişte centre de susţinere care să le dea un salariu, sî le permită să se 
autogospodărească şi să  îşi caută de lucru. 

Un aspect care trebuie subliniat se referă la faptul că recidivarea are loc de 
obicei, când devine adult: se eliberează al 18 ani şi recidivează pe la 25 de ani când 
ajunge la un penitenciar de adulţi: deci, tot ce s-a obţinut prin reeducare se pierde.  
           Astfel, am propus, fiind susţinută şi de  şi de directorii Centrului, să se creeze o 
reţea a penitenciarelor de internet  (care există în cadrul ANP) , gen bază de date cu 
numele celor internaţi şi apoi eliberaţi care să semnalizeze când ei sa întorc în 
sistemul penitenciarelor. 
             La plecare, domnul director ne-a invitat la Aniversarea din 8 noiembrie precum şi 
la diferite acţiuni şi programe desfăşurate de copii din acest centru. Totodată, s-a agreat 
ideea ca schimbul de idei, opinii, programe în colaborare, să se menţină, la nivel 
inter-instituţional. 

Astfel, angajamentul de cooperare a rămas deschis! 
 

24 octombrie 2013 
Penitenciarul de minori şi tineri Craiova 

 
            În această instituţie am  fost primiţi de domnul Comisar şef Nicolae 
TĂTULESCU, director  al Penitenciarului, de domnul director adjunct Viorel 
NAJAR, doamna doctor Mariana DRĂGOESCU  şi de domnul comisar Daniel 
BARBU. 

Domnul director ne-a prezentat un mic istoric al acestei instituţii. 
În anul 1992, Centrul Şcolar nr. 5 din municipiul Craiova a fost preluat împreună 

cu întreg patrimoniul format din imobile, terenuri, maşini şi utilaje, precum şi cu toţi cei 
96 de salariaţi de către nou înfiinţata Şcoală Specială de Muncă şi Reeducare pentru 
Minori Craiova (S.S.M.R.M. Craiova). Primii 100 de minori condamnaţi la pedepse 
privative de libertate au fost încarceraţi în luna septembrie, urmând apoi o creştere 
constantă a numărului acestora până în anul 1994 când s-au înregistrat aproximativ 950 
de deţinuţi. 
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La 19 mai 1993, prin ordinul ministrului justiţiei nr. 432/C, primeşte denumirea 
de Centrul de Reeducare Craiova. Directorul şcolii speciale devine în acelaşi timp 
director al centrului de reeducare. La data de 15 august 1997, Centrul de Reeducare îşi 
încetează oficial activitatea devenind, conform ordinului ministrului justiţiei nr. 1301/C, 
Penitenciar categoria I de minori-tineri Craiova.  

Odată cu această schimbare şi în concordanţă cu nevoile impuse de numărul din 
ce în ce mai mare de deţinuţi, a fost modificată şi schema de personal care creştea 
numărul posturilor de la 278 la 305. 
             La articolul 3 al actului de  „identitate” al Penitenciarului de Minori şi Tineri 
Craiova se precizează că „În cadrul penitenciarului funcţionează o şcoală pentru clasele 
I – VIII şi un grup şcolar profesional cu activitate de calificare şi producţie şcolară”.  
Penitenciarul funcţionează în această ultimă formulă până la data de 25 ianuarie 2007 
când, prin decizia nr. 45 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, fundamentată pe noua 
lege de executare a pedepselor privative de libertate apărută în anul 2006 se stabileşte că 
„începând cu data de 01 ianuarie 2007 clasele de învăţământ primar, gimnazial şi 
profesional (şcoala de arte şi meserii) organizate în cadrul Penitenciarului de Minori şi 
Tineri Craiova devin clase afiliate la Centrul Şcolar pentru Elevii cu Deficienţe Auditive 
Craiova”, urmând ca personalul ce deservea segmentul şcolar al penitenciarului 
(profesori, învăţători, personal auxiliar) să fie preluat şi salarizat de unitatea şcolară din 
subordinea Inspectoratului Şcolar Judeţean şi a Consiliului Judeţean Dolj. Urmare acestei 
decizii, o parte din personalul didactic a ales să continue activitatea în cadrul 
Penitenciarului de Minori şi Tineri Craiova, devenind ulterior funcţionari publici cu statut 
special. 

În anul 2008 apare o nouă modificare legată de structura şcolară care deserveşte 
nevoile educaţionale ale minorilor şi tinerilor din cadrul penitenciarului prin organizarea 
începând cu data de 1 septembrie, ca unitate distinctă de învăţământ în subordinea 
Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj,  a Şcolii de Arte şi Meserii Craiova. Urmare a 
modificărilor legislative, denumirea şcolii va fi modificată începând cu 1 septembrie 
2012, dată de la care se va numi Şcoala Specială Profesională Craiova. 

Deşi a cunoscut atâtea schimbări, această instituţie craioveană a avut ca obiect de 
activitate punerea în aplicare a măsurilor definitive privative de libertate hotărâte de 
instanţele de judecată referitoare la minori cu vârste cuprinse între 14 şi 18 ani şi tineri cu 
vârste de până la 21 de ani. 

În ceea ce priveşte structura personalului aceasta este heterogenă 
circumscriindu-se obiectului de activitate şi profilului instituţional (a se vedea în 
Anexa nr.1). 
          Domnul director Tătulescu a precizat că  deoarece se doreşte extinderea relaţiilor 
de colaborare şi împlinirea dezideratului social al reintegrării sociale a tinerilor privaţi de 
libertate prin realizarea de activităţi lucrative, şi, care urmare, este bine şă se ştie, pentru a 
fi fructificat, faptul că Penitenciarul de Minori-Tineri Craiova dispune de ateliere 
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moderne şi performante, finanţate prin fonduri structurale, pentru fabricarea unor 
bunuri care pot fi utile în activitatea diverselor persoane juridice. 
 
            Componenta de educaţie şi asistenţă psihosocială ( reintegrare social) 
            Între factorii importanţi de influenţă ai tendinţelor infracţionale, educaţia 
acţionează atât ca forţă inhibitoare care poate frâna chiar şi pornirile instinctuale, cât şi de 
canalizare spre scopuri acceptate social. Literatura de specialitate statuează faptul că 
deficitul  educaţional poate fi corectat pe segmentul de vârstă 14-19 ani, perioadă în care 
personalitatea adolescentului se structurează şi orientează motivaţional.  
Referitor la categoria minorilor şi tinerilor privaţi de libertate, Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor a realizat o serie de studii care jalonează intervenţia recuperativă şi 
demersurile de reintegrare socială a acestei categorii, astfel: 

- Studiu privind evaluarea nevoilor educaţionale a tinerilor privaţi de 
libertate, 2011 

- Studiu privind minorii privaţi de libertate, 2011 
- Studiu privind prevalenţa comportamentelor agresive, 2011 
- Studiu privind învăţarea comportamentului infracţional la minori şi tineri, 

2012 
- Studiu regional privind incluziunea socială a persoanelor private de 

libertate, 2012 
Sintetizând, nevoile relevate de către aceste studii au fost repartizate astfel: 

 Nevoi relaţionate sferei educaţionale 
 Nevoi generate pe fondul instabilităţii factorilor psihologici şi emoţionali 
 Nevoi prioritare circumscrise domeniului asistenţă socială 

Intervenţia recuperativă se referă la ansamblul structurat de programe şi activităţi 
care oferă persoanelor private de libertate diferite ocazii de învăţare prin intermediul 
cărora acestea să dobândească acele competenţe de viaţă care să le determine un 
comportament constructiv, autonom şi responsabil în cadrul comunităţii. 
Pentru atingerea acestui scop intervenţia educativă şi terapeutică este centrată pe activităţi 
de şcolarizare şi formare profesională, aplicarea de programe educaţionale, programe 
pentru echilibrare si optimizare psihocomportamentală, activităţi destinate unei vieţi 
active, activităţi în comunitate cu partenerii sociali (şcolii, instituţii, ONG-uri), cu rol în 
educaţia formală şi informală a tinerilor. 
 

1. Scolarizare 
In PMT Craiova functionează pe baza de protocol de colaborare o unitate de 

invatamant de sine statatoare - Scoala Profesionala Speciala Craiova.  
Astfel, in anul scolar 2013/2014 au fost inscrisi un numar de 203 detinuti pe urmatoare 
niveluri de invatamant: Invatamant primar – 53; Invatamant gimnazial – 91 ; Invatamant 
liceal – liceu tehnologic – 59. 

2. Formare profesională 
In ceea ce priveste activitatea de formare profesionala in anul 2013, au fost derulate 3 

cursuri de initiere, respectiv: operator introducere date cu 44 de tineri si TIC  equal skills 
cu 29 ppl (5 minori si 24 de tineri). Mentionam ca ambele cursuri s-au derulat prin 
intermediul proiectelor cu finantare europeana, in baza protocoalelor de colaborare 
incheiate cu Universitatea Bucuresti şi Euroaptitudini S.A. 
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3. Programe şi activităţi educaţionale 
In anul 2013 a fost asigurata includerea unui numar de 974 p.p.l în programele  educative 
de intervenţie impuse prin deciziile ANP, inclusiv cele destinate minorilor, în 
concordanţă cu nevoile identificate. Dintre acestia, un numar de 172 de ppl nou-depuse 
(58 minori si 114 tineri) au fost incluse în programul de adaptare la condiţiile privării de 
libertate, iar un numar de 28 tineri au finalizat Programul de alfabetizare. A fost asigurata 
includerea tuturor persoanelor private de libertate în activităţi educaţionale (artistice,  
sportive, de difuzare a culturii, vizite in comunitate, activitati moral religioase etc.) 
insumand un numar de 2093 de participanti (1615 tineri si 478 minori). Lunar au fost 
organizate concursuri tematice cu participarea a 238 ppl (117 minori, 121 tineri). Au fost 
organizate 5  competiţii sportive (3 in interiorul locului de detinere si doua in comunitate) 
cu participarea a 183 ppl (51 minori si 132 tineri). De asemnea au fost puse in aplicare 
proiectele cu caracter special destinate  zilei de 8 martie, sarbatorilor pascale, zilei de 1 
iunie, proiectele „Punte pentru responsabilitate” si ”De vorba cu personalitatile locale”, 
manifestari care s-au bucurat de un puternic impact in randul comunitatii locale si mass-
media. 

In ceea ce priveste activitatea de informare a persoanelor private de libertate, 
aceasta s-a asigurat prin intermediul activitatilor saptamanale derulate la studioul radio-tv 
cu circuit inchis si a activitatilor bilunare la biblioteca unde s-au inregistrat 400 de cititori 
si un numar de 2297 de carti imprumutate. Au fost realízate un număr de 151 evaluări 
initiale, 575 de parcurs si 170 finale. Convorbirile individuale de informare cu ppl au 
insumat un numar de 4008. 
          Activităţile de asistenţă psihosocială 

   Demersurile de asistenţă psihosocială desfasurate in PMT Craiova au avut drept 
scop formarea unui comportament asertiv şi a unor atitudini pro-sociale în rândul 
minorilor/tinerilor care au comis infracţiuni. 
Activităţile sunt realizate de psiholog si asistent social fiind centrate  spre activitati de 
grup, dar si spre activitati individuale.   

     Astfel, în 2013 au fost finalizate următoarele demersuri: 
 convorbiri individuale de informare pe probleme sociale - 80  
 evaluari sociale initiale - 198  
 evaluari sociale de parcurs - 481  
 evaluari sociale finale – 165   
 demersuri pentru solutionarea problemelor sociale - 98 
 consilieri sociale- 174  
 program de asistenta psihosociala –78  
 evaluari  psihologice initiale – 189  
 evaluari  psihologice de parcurs – 541 
 evaluari  psihologice finale - 155  
 consiliere psihologice – 174  
 convorbiri de informare derulate de psiholog- 100  
 participare stagii practica - 5 stagii cu 431 ppl implicati 

       Lunar, au fost desfasurate activitati in colaborare cu Centrul de Prevenire Evaluare 
si Consiliere Antidrog Dolj avand ca grup tinta fostii consumatori de droguri, cat si 
minorii si tinerii interesati de activitatea de informare si prevenire antidrog. De 
asemenea, in colaborare cu Serviciul de Probaţiune Dolj a fost desfăşurat programul de 
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Reducere a Riscului de Recidivă la care au participat 35 tineri. 
Domeniul asistenţei psihologice 
1.Evaluarea psihologică iniţială constă în  evaluarea minorului/tânărului nou 

depus, din punct de vedere psihologic, în vederea identificării riscurilor şi nevoilor de 
intervenţie(se realizează în perioada de carantină şi observare, care durează, de regulă, 21 
de zile).Riscurile posibil  identificate sunt: risc de suicid, consum de substanţe, afecţiuni 
psihice, impulsuri sexuale, victimizare/marginalizare.  

     2.Activităţi:  
- aplicarea screening-ului pentru minori, respectiv tineri, care are în vedere 

componentele de asistenţă psihologică generală şi asistenţa psihologică specifică;  
- aplicare KIDSCID;  
- aplicare tehnici de măsurare nivel intelectual/deficit cognitiv (test Raven, scala 

Weschler, Mini Mental State Exam, Stanford-Binet – instrumente eficiente prin 
raportare timp/rezultat) în vederea stabilirii nivelului intelectual raportat la stadiul 
de dezvoltare cognitivă, socială şi emoţională; 

- interviul anamnestic, tehnici proiective (testul arborelui) 
- concluziile evaluării (nivel intelectual, nivel afectiv, personalitate, domeniul 

motivaţional/ vocaţional) se consemnează în planul individualizat pentru 
persoanele condamnate, fundamentând stabilirea regimului de executare al 
pedepsei 

-  efectuarea de recomandări în cadrul fişelor specifice din dosarul de educaţie şi 
asistenă psihosocială 

Pe lângă intervenţiile desfăşurate în modulele sus menţionate, în perioada de 
carantină se efectuează şi activităţile specifice de cunoaştere: studierea dosarului personal 
al minorului/tânărului, discuţii cu familia în cadrul sectorului vizită la solicitarea acestora 
sau la nevoie/ medierea/reluarea relaţiilor cu familia. 

  3. Evaluarea de parcurs/periodică a minorilor şi tinerilor privaţi de libertate se 
realizează în scopul actualizării planului individualizat de evaluare educativă şi 
terapeutică şi a asigurării regimului progresiv de executare a pedepsei. Evaluarea de 
parcurs/periodică se realizează obligatoriu o dată la şase luni sau ori de câte ori apar 
schimbări notabile în comportamentul adolescentului privat de libertate.  

În evaluarea nevoilor,  psihologul se consultă cu echipa medicală, cu privire la: 
 condiţia medicală (fiziologică); 
 condiţie mentală (psihologică); 
 capacitatea intelectuală; 
 dependenţa de substanţa (droguri, alcool sau substitute).  
Consultarea personalului de specialitate (educativ, medical, de pază şi supraveghere) 

şi analiza documentelor specifice (dosarul de penitenciar, aplicaţia informatizată) 
constituie o etapă adiacentă interacţiunii cu persoana privată de libertate, dar extrem de 
importantă.  

4. Evaluarea finală a  minorilor şi tinerilor privaţi de libertate are scopul de a 
măsura schimbările survenite in conduita minorului / tânărului asistat şi de a analiza 
rezultatelor intervenţiei psihologice, în vederea surprinderii eficienţei acesteia. 
În principiu, pentru a surprinde cât mai clar evoluţia înregistrată de adolescentul 
custodiat, este necesar a se relua metodele şi tehnicile din evaluarea iniţială: interviul, 
observaţia, chestionarele standardizate, testele. În evaluarea finală a intervenţiei 



Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale 
Telefon: 021 312 45 94; Fax: 021 414 1121;  e-mail: cp05@cdep.ro 

 

10

psihologice asupra unui adolescent privat de libertate, este necesară şi analiza riscului de 
recădere / recidivă. Aceasta poate fi estimată însă doar cu o rezervă semnificativă. Există 
o serie de situaţii indeterminate, care pot favoriza sau precipita producerea unor fapte 
infracţionale. Analiza comportamentului implică şi precizări legate de: factori 
predispozanţi, alegerea victimei, factori dezinhibitori, factori precipitatori etc.  

In urma analizei acestor indicatori – calitativi, cantitativi, de risc de recidivă, se 
formulează concluziile psihologului, concluzii ce vor fi susţinute în cadrul Comisia de 
liberare condiţionată, în vederea propunerilor de punere in libertate a minorului/tânărului 
in cauză. 
 

Fenomenul recidivă 
 

1. Factori care influenţează indicatorul de recidivă: 
 Nivelul intelectual diminuat al minorilor asistaţi, inclusiv gradul scăzut de 

autoanaliză 
 Evaluarea finală a persoanelor private de libertate nou venite prin transfer poate fi 

mai dificilă datorită necunoaşterii exacte a evoluţiei lor pe parcursul traseului 
execuţional penal.  

 Lipsa unor instrumente de evaluare psihologică care să reprezinte standardul 
minimal pentru evaluarea finală, prin care să se asigure o practică unitară în toate 
unităţile penitenciare.   

 Dificultatea de a finaliza relaţia terapeutică, conform obiectivelor stabilite şi 
imposibilitatea continuării acesteia după eliberare, sau, cel puţin monitorizarea 
stării psihosomatice a individului (posibilă prin infiinţarea unor centre sociale de 
zi unde cei liberaţi din penitenciar pot beneficia de servicii de asistenţă 
psihologică care să susţină intervenţia începută în penitenciar) 

 În situaţiile de reuşită a intervenţiei psihologice, asistenţa post-penală foarte slab 
conturată in societatea românească nu oferă o continuitate şi o consolidare a 
achiziţiilor dobândite în timpul internării în penitenciarul de minori şi tineri. 

 Referitor la recidiviştii care săvârşesc acelaşi tip de infracţiuni, aceştia dezvoltă 
un ansamblu de raţionalizări pentru comportamentul lor antisocial, care se 
centrează pe neutralizarea aderării la normele sociale şi pentru a putea comite 
faptele antisociale. Din această perspectivă, reuşita recuperării psihosociale 
constituie o problemă. 

   2. Riscuri de recidivă: 
 Riscul de reiterare a conduitei delincvente/risc de recidivă, care depinde şi de 

factori conjuncturali(ex. factori socio economici, slabă reţea de suport)  
 În timpul internării în penitenciar  se creează un anumit standard de viaţă pentru 

minorii/tinerii asistaţi, standard pe care mulţi dintre aceştia nu-l vor putea atinge 
după liberare, fapt ce creează tensiuni intrapersonale în perioada pregătirii pentru 
liberare. Aceste tensiuni se pot manifesta voluntar sau involuntar într-o serie de 
conduite neadecvate, care pot denatura evaluarea finală a intervenţiei psihologice. 

 Minorul asistat se poate situa într-o relaţie de dependenţă în raport cu psihologul, 
datorită atenţiei pe care o primeşte din partea acestuia şi pe care nu a mai 
experimentat-o in alte relaţii. 

  



Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale 
Telefon: 021 312 45 94; Fax: 021 414 1121;  e-mail: cp05@cdep.ro 

 

11

3. Recomandări de susţinere a intervenţiei psihologice: 
1. Susţinere cu o reţea de suport social adecvat (familie sau prieteni ori sprijinul 

unor organizaţii neguvernamentale / instituţii specializate/ centre de rezilienţă 
unde să funcţioneze psihologi, asistenţi sociali astfel încât să existe  posibilitatea 
continuării serviciilor primite, în penitenciar, la nivel de comunitate) 

2. Participarea la programe cu o durată suficientă (spre un an de zile), ţinând cont de 
faptul că schimbările comportamentale se petrec în timp(necesită personal 
specializat suficient  în penitenciare pentru a acoperi astfel de intervenţii) 

3. Ajustarea intervenţiilor în funcţie de nivelul de risc şi de nevoile individului 
(personal specializat şi format în domeniul asistenţei psihosociale: psihoterapeuţi, 
clinicieni, medic psihiatru, etc) 

Asistenţa socială  
Asistenţa socială este asigurată de către asistentul social, el  acţionează în vederea 

ameliorării sau soluţionării problemelor familiale cu care deţinutul se confruntă, pentru a-
l pregăti pentru reintegrarea în familie şi în comunitate după eliberarea din penitenciar. 
Asistentul social poate lua legătura cu familia şi poate media relaţia cu deţinutul în 
vederea corectării pentru ca după eliberare deţinutul să fie primit şi reintegrat în familie. 
Spre sfârşitul perioadei de detenţie, asistentul social intensifică demersurile în vederea 
pregătirii pentru reîntoarcerea în comunitate şi preluarea tânărului de către agenţii din 
sfera serviciilor sociale sau de probaţiune.  

Aceste obiective sunt atinse prin parteneriate cu instituţii de stat (ex: Serviciile de 
Probaţiune, şcoli, biserici, instituţii de sănătate, Direcţii Generale de Asistenţă Socială, 
Agenţii Locale/Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă) şi organizaţii 
nonguvernamentale, potenţiali angajatori – patronate şi sindicate, mass-media; dar şi 
derularea unor programe de dezvoltare comunitară în scopul implicării partenerilor şi a 
membrilor comunităţii locale (ex. programul RRR, Pregătire pentru  eliberare). 

Astfel, dezvoltarea de parteneriate cu organizaţii non-guvernamentale şi 
comunităţi locale, care să conducă la facilitarea reintegrării persoanelor private de 
libertate este o modalitate care ar putea duce la reducerea recidivei. 

 
 Activitatea recuperativă incumbă crearea unui cadru de suport comunitar pentru 

facilitarea reinserţiei sociale, prin stabilirea de parteneriate cu sectorul public şi privat. În 
contextul colaborărilor interinstituţionale, se stabilesc bazele desfăşurării unor proiecte 
comune de intervenţie recuperativă, un rol esenţial revenind, astfel, instituţiilor şi 
organizaţiilor din societatea civilă. Prin menţinerea legăturii persoanelor private de 
libertate cu mediul de suport, şi în sens larg, cu comunitatea, se urmăreşte, pe de o parte, 
diminuarea efectelor negative ale privării de libertate, iar pe de altă parte, implicarea 
comunităţii în procesul de reintegrare socială. Eficienţa activităţilor desfăşurate în 
colaborare este condiţionată de diversificarea ofertei de colaborări şi de activităţi, de 
gradul de implicare a părţilor, precum şi de sustenabilitatea dobândită ulterior finalizării 
proiectelor. Pentru asigurarea vizibilităţii şi a continuităţii demersurilor derulate la nivelul 
instituţiei penitenciare, se impune permanenta mediatizare şi promovare a activităţilor 
realizate cu sprijinul partenerilor sociali     

In vederea cresterii sanselor de reintegrare sociala a ppl au fost contactate  
instituţii publice (muzee, teatre, şcoli, etc.), mănăstiri şi biserici pentru realizarea de 
activităţi în comunitate cu persoanele private de libertate (ppl). 
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            In luna iunie 2013,  3 minori alaturi de studenti ai Facultatii de Drept Spiru Haret 
si ai Catedrei de Sociologie a Universitatii Craiova au participat la o campanie de 
informare şi prevenire a delincvenţei juvenile în colaborare cu instituţiile de învăţământ 
craiovene (Colegiul Tehnic Gheorghe Chitu, Liceul de Chimie, Scoala Ethos, Liceul 
Bibescu). Activitatea s-a bucurat de un puternic impact in randul audientei (250 de elevi 
si cadre didactice), fiind reflectata pozitiv in mass media locala. 
Au fost organízate mese rotunde, dezbateri, întâlniri cu instituţii ale statului, ONG –uri si 
elaborarea planurilor comune de masuri, centrate pe facilitarea reintegrarii ppl, 
promovarea proiectului Strategiei Nationale de Reintegrare Sociala a ppl. 
        Astfel,  in data de 19.06.2013 la sediul PMT Craiova a fost organizata o intalnire de 
lucru cu toti colaboratorii care ne-au sustinut in realizarea activitatilor din cadrul 
proiectului ,,Punte pentru responsabilitate socială’’, prilej cu care  au fost diseminate 
rezultatele proiectului si au fost identificate noi oportunitati de proiecte viitoare. La 
eveniment au fost prezenti 32 de colaboratori reprezentand 22 de institutii 
guvernamentale si neguvernamentale. 
          Cu aceasta ocazie a fost aplicat si proiectul ,,De vorbă cu personalităţile locale’’ 
care a presupus organizarea unei intalniri intre minori si tinerii privati de libertate si 
scriitorul Balanescu Stefan, fost cadru didactic al penitenciarului. Acesta le-a oferit 
minorilor informatii interesante din domeniul literar si din bogata sa experienta de lucru 
cu minorii privati de libertate, asigurand astfel diversificarea activitatilor derulate in 
detentie prin valorificarea experientei de viata a acestuia. 
          În cadrul proiectului „Bursele locale ale locurilor de muncă”, PMT Craiova a 
participat la doua activitati, în colaborare cu Penitenciarul Craiova, AJOFM Dolj, 
Universitatea Bucuresti, instituţii publice locale şi diverse organizaţii neguvernamentale, 
fiind realizate întâlniri directe, prin depunerea de CV-uri şi susţinerea de interviuri pentru 
85 de beneficiari selecţionaţi, în prezenţa mai multor angajatori. 
          În contextul promulgării Ordinului Ministrului Justiţiei nr. 420 privind condiţiile în 
care persoanele condamnate pot presta muncă pe bază de voluntariat, PMT Craiova a 
implicat în activităţi de voluntariat, un număr de 8 persoane private de libertate in 
activităţi culturale, artistice, educative, sportive, religioase şi de protecţie a mediului. 
Protocoaleel de colaborare sunt prezentate în Anexa nr.3. 

 
         Implementarea activităţilor specifice proiectelor cu finanţare europeană care 
au ca scop reintegrarea socială a persoanelor private de libertate au vizat in special 
formarea profesională in meserii solicitate pe piaţa forţei de muncă. 
Proiectele cu finantare europeana derulate in PMT Craiova in aceasta perioada au fost:  

 ”Formare profesională în domeniul TIC, în vederea creşterii şanselor de 
reintegrare pe piaţa muncii pentru persoanele aflate în detenţie şi a 
îmbunătăţirii activităţilor desfăşurate în penitenciar” – în parteneriat cu 
Euroaptitudini S.A – fiind calificate in cadrul cursului Equal Skills un numar 
de 29 de persoane private de libertate; 

 Consolidarea capacităţii funcţionale din domeniul serviciilor sociale 
integrate oferite dependenţilor şi foştilor dependenţi de droguri pentru 
integrare pe piaţa muncii prin acţiuni de dezvoltare a instrumentelor şi 
metodelor de lucru inovatoare şi realizarea de programe de formare” - în 
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parteneriat cu Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea 
Bucureşti- in cadrul caruia au fost initiate in meseria de operator introducere 
date un numar de 44 de ppl; 

 „Facilitarea accesului tinerilor aflaţi în penitenciar la programe de formare 
profesională şi integrarea pe piaţa muncii pe parcursul şi după executarea 
pedepselor privative de libertate”- în parteneriat cu Austria, in cadrul căruia 
au fost amenajate si dotate 3 ateliere in care au fost calificate persoane 
private de libertate in meseriile de tipograf-flexograf, bucatar-patiser, 
lacatus confectii metalice. 

Consideraţii privind testarea HIV şi depistare virusuri hepatice la depunerea 
in penitenciar 

Aceste informaţii ni le-a dat conducerea Penitenciarului ca urmare a solicitării 
noastre, schimbul de idei şi opinii rămânînd deschis. In prezent aceste testări se 
efectuează prin acord intre ANP si diferite ONG-uri (APAH-RO,RAA, etc) (conform  
datelor  preluate din   “Manual de proceduri pentru consilierea si testarea voluntară (  vct) 
pentru HIV si VHC a persoanelor private de libertate”.  
            Potrivit studiilor realizate de Agenţia Naţională Antidrog,  precum şi de ANP cu 
sprijinul Fundaţiei Romanian Angel Appeal (RAA) şi Biroului Naţiunilor Unite pentru 
Droguri şi Criminalitate (UNODC), populaţia penitenciară este o populaţie la risc de 
infectare cu HIV şi cu virusul hepatitei C (VHC). Factorii care favorizează infectarea cu 
cele două virusuri sunt: utilizarea în comun cu alte persoane a echipamentelor pentru 
injectarea drogurilor (ace şi seringi), tatuajul şi piercingul efectuate cu ustensile nesterile, 
relaţiile sexuale heterosexuale sau homosexuale neprotejate (fără prezervativ).  
         În “Ghidul privind consilierea şi testarea HIV iniţiată de furnizorii de servicii de 
sănătate în unităţi medicale” (Guidance on provider-initiated HIV testing and counseling 
in health facilities), elaborat în 2007 de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) şi Biroul 
Naţiunilor Unite pentru HIV/SIDA (UNAIDS), se recomandă asigurarea accesului la 
servicii de consiliere şi testare HIV a deţinuţilor, a persoanelor din aresturi şi al celor care 
se află în cursul tratamentului de substituţie pentru consum de droguri. 
         Conform acestui Ghid, statele din regiunea europeană a OMS trebuie să se asigure 
că toate categoriile de persoane enumerate mai sus (deţinuti, persoane aflate în aresturi şi 
cele aflate în terapie de substituţie) au acces la servicii de consiliere şi testare voluntară, 
pe tot parcursul detenţiei. Aceste persoane trebuie informate în legatură cu serviciile de 
consiliere şi testare disponibile. În plus, personalul medical poate promova consilierea şi 
testarea HIV pe parcursul examenelor medicale şi poate recomanda consilierea şi testarea 
HIV persoanelor care prezintă o simptomatologie sugestivă pentru infecţia cu HIV sau cu 
VHC sau semne clinice evocatoare pentru SIDA sau pentru hepatita cronică C. De 
asemenea, se recomanda consilierea şi testarea HIV a persoanelor diagnosticate cu 
Tuberculoza (TB) sau aflate in tratament anti-TB. 
        Se recomandă, de asemenea, facilitarea accesului persoanelor diagnosticate cu HIV 
sau SIDA la servicii medicale şi psiho-sociale de specialitate, şi adoptarea unor măsuri 
care să prevină şi să limiteze discriminarea acestor persoane în instituţia de detenţie şi în 
afara ei. 
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       În acest context, programul de consiliere şi testare voluntară pentru HIV şi virusul 
hepatitei C (VHC) îşi propune să crească accesul PPL la aceste servicii, contribuind astfel 
la reducerea riscului şi a răspândirii infecţiei cu cele două virusuri în sistemul penitenciar. 
        Persoanele private de libertate primesc necondiţionat, fără discriminare legata de 
sex, vârstă, etnie, religie etc. servicii de consiliere şi testare HIV şi VHC. Datele cu 
privire la informaţiile furnizate de PPL în cursul sedinţelor de consiliere constituie secret 
profesional pentru personalul care efectuează consilierea şi nu pot fi divulgate altei 
persoane decât cu acordul beneficiarului consilierii, în interes strict medical în cadrul 
reţelei medicale, prin scrisoare medicală sau ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti. 
Datele referitoare la rezultatul testului HIV sau VHC rapid constuituie secret profesional 
pentru personalul care a efectuat consilierea şi testarea, putând fi divulgate beneficiarului 
sau altor medici pentru confirmarea rezultatului, doar cu acordul beneficiarului.” 
        De asemenea, conform datelor  preluate din OMJ 429/2012  privind asigurarea 
asistenţei medicale persoanelor private de libertate aflate în custodia Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor: “Direcţia medicală din cadrul Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor promovează în unităţile de deţinere metode şi proceduri în concordanţă cu 
Programul naţional de prevenire şi combatere a infecţiei HIV/SIDA şi cu recomandările 
Consiliului Europei de prevenire şi combatere a infecţiei HIV/SIDA în penitenciare.  
        Orice persoană privată de libertate are dreptul la respectarea demnităţii umane şi la 
un tratament nediscriminatoriu. Intervenţiile medicale se efectuează numai cu acordul 
persoanei private de libertate.”.Asigurarea posibilităţii testării pentru virusul HIV şi a 
consilierii pre- şi posttestare, cu consimţământul persoanei private de libertate este una  
dintre masurile de prevenire a infectiei HIV in penitenciare. 
        La primirea în penitenciar, cu ocazia efectuării triajului epidemiologic, persoana 
privată de libertate este informată cu privire la modul de acordare a asistenţei medicale 
curative, profilactice şi de urgenţă, precum şi cu privire la asistenţa specifică disponibilă 
în cazul consumului de droguri. Aceste informaţii sunt furnizate nu numai la primire, ci şi 
pe tot parcursul detenţiei, cu ocazia activităţilor de educaţie pentru sănătate. 
       In anexa nr. 2 este prezentată situaţia efectivelor de persoane private de libertate, 
cu structura pe categorii de vârstă (vârsta la care s-a comis infracţiunea)), tipul de 
infracţiuni şi mediul de provenienţă. 
         La finalul vizitei, domnul director ne-a dus să vedem sala de producţie unde pot 
muncii tinerii solicitând un ajutor în acest sens de a face cunoscută oferta de producţie şi 
a găsi astfel parteneri economici şi sociali. Aceasta este prezentată în Anexa nr.3. 
          De asemenea, a rămas deschisă invitaţia de cooperare şi colaborare precum şi 
participare la  programele socializare, resocializare şi de incluziune socială. 
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 23 octombrie 2013- Vizită la Primăria Municipiului Timişoara 
 
            Tot în ziua de 23 octombrie, am făcut  o vizită la Primăria Muncipiului Timişoara, 
pentru a ne documenta şi a avea un dialog cu cele două părţi implicate într-un conflict de 
muncă, cu unele pretinse încălcări ale drepturilor omului, încălcarea principiul egalităţii 
de şanse şi nediscriminare, care  fac obiectul sesizărilor cu nr. 25/335/02 septembrie 
2013; 4c-5/335 din 26 septembrie 2013; 4c-5/415 din 01 octombrie 2013; 4; c-5/425 din 
08 octombrie 2013 şi 4c-5/431 din 11 octombrie 2013, trimise atât preşedintelui 
Comisiei, domnul deputat Nicolae Păun cât şi doamnei deputat Tamara Dorina Ciofu, 
vicepreşedintă a Comisiei şi Preşedintă a Subcomisiei pentru egalitate de tratament şi 
nediscriminare, calitate în care a fost sesizată. 
              Petentul este doamna Maria Dragomir, consilier superior, angajată a Serviciului 
pentru Protecţia Copillului  şi Familiei – Timişoara. Astfel, s-a luat hotărârea de a ne 
deplasa la această instituţie invitând la dialog atât reprezentanţii Consiliului local 
Timişoara, ai Primăriei Timişoara, ai Serviciului în care petenta lucrează cât şi pe 
reclamantă. În urma audierilor şi a discuţiilor între părţi s-a elaborat  Procesul verbal care  
este ataşat în Anexa nr.5. 
           În fapt, reclamanta susţine că a fost mutată fără a fi informată la Contabilitate la 
Serviciul de Relaţii cu publicul unde efectuează activităţi sub nivelul de pregătire, este 
discriminată la repartizarea sarcinilor, nu este consultată pe probleme economice, de 
profesie fiind ecomomist.Astfel, conform relatărilor reieşea că i-a fost încălcat dreptul la 
carieră, dreptul de a efectua o muncă conformă studiilor şi experienţei profesionale, 
dreptul la o salarizare corespunzătoare (petenta, în momentul mutării, pierzând 25% din 
salariu), şi desigur, în final dreptul la demnitate. 
          A făcut numeroase sesizări către Cabinetul Primarului Timişoara, către Agenţia  
Naţională a Funcţionarilor Publici, ba chiar a avut şi un proces pe linie administrativă pe 
care l-a pierdut.  
           Persoanele reclamate, în speţă, doamna Mihaela Buzilă, şeful de Serviciu, doamna 
director Maria Stoinanov  şi doamna consilier juridic din cadrul Direcţiei de Asistenţă 
Socială, au susţinut că doamna Dragomir nu şi-a îndeplinit sarcinile de serviciu, în 
calitatea de Controlor Finaciar Preventiv, fiind sancţionată cu schimbarea din locul de 
muncă respectiv. Totodată, petenta nu a contestat raportul de sancţionare şi nici fişele de 
post pe care le-a  semnat. Domnul Mihai Boncea care este inspector în Corpul de Control 
al Primarului, şi se ocupă de acest caz, a spus că toate actele emise de  persoanele 
reclamate sunt conforme cu legea. 
          După discuţii detaliate şi solicitarea unor informaţii pertinente, doamna deputat  
Tamara Ciofu a arătat că greşala a pornit de la doamna Dragomir, care nu şi-a înţele 
statutul de funcţionar public şi nu a reuşit să se integreze în noua echipă care a venit la 
conducere după ce unitatea administrativă în care lucra a căpătat alt statut juridic 
devenind ordonator terţiar. 
        Doamna Dragomir a  consimţit să coopereze cu conducerea şi ambele părţi să 
găsească o soluţie amiabilă prin care petenta să se transfere la un alt loc de muncă 
conform experienţei şi pregătirii profesionale, momentan, nefiind nici un post vacant. 
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           De asemnea, s-a stabilit  ca reprezentanţii Serviciului şi domnul Mihai Boncea 
care monitorizează acest caz să ne ţină la curent şi să rezolve situaţia obiectiv, conform 
normelor juridice în vigoare, pînă la găsirea unei soluţii convenabile celor două părţi. 
 
 
 
 
                                                                               Deputat Tamara Dorina CIOFU 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar  
Marcela Monica STOICA 
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      Anexa nr.1. Structura personalului la data vizitei noastre se prezenta astfel: 
 
                                       

Structură personal P.M.T. Craiova - Octombrie 2013 
 

Nr. 
Crt. 

Categoria 
personalului 

Posturi 
prevăzute 

Posturi 
ocupate 

Studii Observaţii 

1 Ofiţeri 67 54 

 
- 54 ofiţeri 
absolvenţi de 
studii 
superioare; 
 

- Studii juridice – 
23; 

- Economice – 7; 
- Tehnice – 7; 
- Istorie Geografie 

– 1; 
- Teologie – 1; 
- Academie / 

juridice – 4; 
- Informatică – 1; 
- Medicină – 3; 
- Psihologie – 2; 
- Asistenţă socială 

– 1; 
- Ed. Fizică si sport 

– 2; 
- Electrotehnică – 

2; 

2 Agenţi 193 181 

 
- 85 agenţi 

absolvenţi de 
studii 
superioare; 
 

- Studii juridice – 
46; 

- Economice – 8; 
- Sociologie 

psihologie – 9; 
- Tehnice – 12; 
- Biochimie – 3; 
- Matematică – 

info. – 1; 
- Istorie – 

Geografie – 2; 
- Ed. Fizică si sport 

– 2; 
- Teologie  -  2. 

- 96 agenţi 
absolvenţi de 
studii medii; 
 

 

3 
Personal 
contractual 

24 16 

 
- 5 absolvenţi 

de studii 
superioare; 

 
 

- Agronomie – 1; 
- Matematică – 1; 
- Psihologie – 1: 
- Mecanică – 2; 

 
 

-11 absolvenţi  
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de studii medii; 

TOTAL 284 251 
 

 
 

      Anexa nr.2.  Protocoale de colaborare ale PMT Craiova, în anul 2013 
 

Pe parcursul anului 2013, PMT Craiova a initiat si implementat la nivel local 13 
protocoale de colaborare :   

 Asociatia Dezvoltare si Psihoterapie prin Actiune    
 Administratia Bazinala Apa Jiu Craiova    
 Asociatia Vasiliada    
 Asociatia Family to Family     
 Liceul Teoretic Henri Coanda    
 Asociata Nationala de Sprijinire a Tineretului Ecologist din Romania   
 Casa de Cultura a Sindicatelor Craiova    
 Grupul Informal Dudau Alexandru    
 Liceul Constantin Brancusi    
 Fundatia Crestina Ethos    
 Asociatia Religioasa Centrul Crestin Aletheia Timisoara    
 Dl. Viorel Popescu - asistent social, colaborator persoana fizica   
 D.na Oana Dinescu - psiholog, colaborator persoana fizica  
 Centrul Educational de Resurse si Training – CERT 
 Liceul Tehnologic Transporturi Cai Ferate 
 Colegiul National Elena Cuza Craiova 
 IGPR Dolj  
 ISJ Dolj.   

 

       
Anexa nr.3.  OFERTA PRODUSE DIN CARTON şi  prestări servicii 

 
        Având în atenţie extinderea relaţiilor de colaborare şi dezideratul social al 
reintegrării sociale a tinerilor privaţi de libertate prin realizarea de activităţi lucrative, vă 
informăm că Penitenciarul de Minori-Tineri Craiova dispune de ateliere moderne şi 
performante, finanţate prin fonduri structurale, pentru fabricarea unor bunuri care pot fi 
utile în activitatea diverselor persoane juridice, astfel: 

Cutii simple de arhivare -  2,45 lei-  neinscripţionate / 2,68 lei-inscripţionate; 
Cutii duble de arhivare - 2,74 lei-  neinscripţionate / 3,00 lei-inscripţionate; 
Bibliorafturi de birou - 1,59 lei- neinscripţionate/1,75 lei -inscripţionate; 
Baxuri de arhivare (cutii colective în care se pot depozita 4 cutii simple sau 2 
cutii duble) - 5,17 lei- neinscripţionate/5,71 lei -inscripţionate; 
Dosare diferite conform comenzilor – 0,5 lei; 
Coperţi de arhivare; 
Tâmplărie de p.v.c. (uşi, ferestre); 
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Articole diverse din fier forjat; 
Uşi metalice, grilaje şi alte confecţii metalice. 

       
        În ceea ce priveşte componenta cutii de arhivare vă comunicăm că toate produsele 
sunt conforme cu normele legale privind arhivarea respectând standardele impuse de 
acestea, capacitatea de depozitare fiind mai mare decât a celor existente pe piaţă la un 
preţ avantajos din punct de vedere al raportului calitate/preţ. 
           Avem formată şi experienţa necesară, în prezent producând acest gen de ambalaje 
pentru unităţile din sistemul penitenciar. Menţionăm că preţurile au fost calculate având 
la bază preţurile la materialele existente în gestiune în acest moment şi unitatea nu este 
plătitoare de T.V.A.  La prezenta anexăm pliant cu imaginea cutiilor de arhivare.           

         Totodată vă informăm că putem participa cu forţă de muncă la lucrări de 

reparaţii curente, igienizări, lucrări necalificate conform nevoilor dumneavoastră dacă 

există solicitări în baza unor contracte de prestări servicii în condiţii foarte 

avantajoase. 

 

 

Anexa nr. 5. SITUAŢIA EFECTIVELOR DE PERSOANE PRIVATE DE 

LIBERTATE 

 
  A. Efectiv existent  la data de  24.10.2013 : - 510 
 
a) condamnaţi definitiv                 Bărbaţi               Femei  
                                                                                   459               0 
- până la un an       12  0 
- de la 1 - 2 ani       67  0 
- de la 2 - 5 ani                   303  0 
- de la 5 - 10 ani       64  0 
- de la 10 - 15 ani                             8  0 
- de la 15 - 20 ani                  5  0 
- peste 20 ani                                           0  0 
- pe viaţă                    0  0 
b) condamnaţi în primă instanţă                           21  0 
c) arestaţi preventiv                                            30             0 
 
 
B.  Efectiv existent după starea de recidivă : - 510 
                Bărbaţi            Femei 
- recidivişti                                             29            0 
 -nerecidivişti cu antecedente penale                200            0 
 -nerecidivişti fără  antecedente penale             281                     0 
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               Bărbaţi                  Femei 
a) condamnaţi definitiv           353  0 
b)  condamnaţi în primă instanţă  16                0 

          -  C.R.M.        0                0 
  -  închisoare                 16                0 
 
      c) arestaţi preventiv    15                0 
 
   
Tipul de infracţiuni 
    Infracţiuni săvârşite      
  - omor (174 CP)      7  0 
  - omor calificat (175CP)     26  0 
 
 
 Se constată că infracţiunile comise de  tineri între 18 - 21 ani , au următoarea 
structură:  
 
             - omor deosebit de grav(176CP)               9                 0 
  - ucidere de culpa (178 CP)          1                 0 
  - vatamare corporala grava (182 CP)         2                              0  
  - lovituri sau vatamari cauzatiare  
               de moarte (183 CP)                                 1                            0 

-  lipsire de libertate in mod ilegal               2                              0 
               (189CP) 

-  violare de domiciliu (192 CP)                   3                      0 
-  viol  ( 197 CP)                                  19                        0 
-  Raport sexual cu o minora (198 CP)        2                      0 
-  Furt (208 CP)           1                 0 
-  Furt calificat (209 CP)                             166                          0 
- Talharie ( 211CP)                                      121               0  
-  Distrugere ( 217 CP)              2                0 
-  Ultraj contra bunurilor moravuri                6                            0 
   si tulburarea linistii publice (321 CP 
-  Incaierare (322 CP)             1               0 
-  Ord. de urg.priv.circ.pe drum. 
   Publice (O195/02)  
-  Lege priv.prev.si comb.traf.pers.           7  0  

          (L678/01) 
-  Lege priv. Comb. trafic.si com.de                    4  0 

               Droguri (L143/00) 
- Legea pentru prev.criminalitatii     3                   0 
  Organizate (L039/203) 
 
  În ceea ce priveşte efectivul total  de minori situaţia se prezintă astfel :  
                                                                 Bărbati            Femei 
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 a)condamnaţi definitiv        70              0 

      -  C.R.M.            0              0   
   -  închisoare          69              0 
 

b)condamnaţi în primă instanţă                   6  0 
     -  C.R.M.        0  0  
   -  închisoare        6  0 
     c) arestaţi preventiv                           15                  0 
          
               d) infracţiuni săvârşite          Bărbaţi                Femei 
       - Omor (174 CP)    2  0 
       - Omor calificat (175 CP)  4  0 
       - Omor deosebit de grav(176CP) 4  0 
       - Viol (197 CP)                8  0 
       - Furt calificat (209  CP)              41  0 
       - Talharie (211CP)                29  0 
       - Incaierare (322 CP)                1  0 
       - Lg.priv.prev.si comb.trafic.               1  0  
                           Prev.    
  
        După mediul de provenienţă: 
 
  Locul          
  nasterii 

    Barbati   Femei    Total 
nr % nr % nr % 

Rural 93 18.24 0 0.00 93 18.24
Urban 417 81.76 0 0.00 417 81.76
      Total 510 100 0 100  100 

 
 
 
Anexa nr. 5. Procesul verbal încheiat în urma audierilor la Primăria din Timişoara 


