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Un deceniu într-un veac
”A-ţi analiza permanent rezultatele, este modalitatea cea mai bună de a progresa.”
Peter Drucker
Prezentarea Raportului de activitate al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pentru anul 2018, își propune surprinderea unui arc peste timp privind evoluția
sistemului penitenciar din ultimul deceniu, în contextul unui moment aniversar – Centenarul Marii Uniri a României. În acest registru, bilanțul activităților sistemului
penitenciar, amplasat în coordonatele retrospectivei 2008-2018, sub motto-ul ”Un deceniu într-un veac”, permite ilustrarea concludentă a elementelor de progres, prin
care s-a obiectivat reforma sistemului execuțional-penal, în plan autohton.
Parcursul sistemului penitenciar din România a fost marcat, în ultimii 10 ani, în primul rând, de modificările legislative produse. Reforma legislativă, pe de o parte, dar
și necesitatea respectării standardelor internaționale, în ceea ce privește tratamentul persoanelor aflate în stare privativă de libertate, pe de altă parte, au determinat
asumarea, la cel mai înalt nivel, a creșterii capacității instituționale și îmbunătățirii condițiilor de detenție, ca principale direcții acţionale. Intervențiile în acest plan,
intensificate în ultimii ani, au fost motivate, într-o măsură considerabilă, de exigența respectării drepturilor omului, în acord cu perspectiva forurilor jurisdicționale naționale
– judecătorul de supraveghere a privării de libertate și instanțele de judecată – și internaționale – Curtea Europeană a Drepturilor Omului, precum și a organismelor europene
cu atribuții în respectarea drepturilor omului, în special Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și a altor Tratamente Inumane și Degradante. Totodată, semnarea
Deciziei-cadru privind transferul persoanelor private de libertate a impus României obligația de a asigura garanții privind tratamentul corespunzător al acestora, în raport
cu statele solicitante. Promovarea pedepselor alternative la privarea de libertate și regândirea sistemului de sancțiuni aplicabile minorilor, în sensul atribuirii unui loc central
educației, în condițiile înfăptuirii unei justiții prietenoase cu copilul, sunt numai câteva dintre elementele de evoluţie în plan legislativ implementate, începând cu anul
2014, odată cu intrarea în vigoare a noului Cod Penal. Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare
în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare, se evidențiază ca unul dintre cele mai progresiste acte normative, în materia executării pedepselor
privative de libertate, iar aplicarea acesteia, începând cu anul 2014, a asigurat abordarea integrată a sancțiunilor penale, cu accentuarea principiului individualizării
pedepselor.
Intrarea în vigoare a Legii nr. 169/2017, pentru modificarea și completarea Legii nr. 254/2013 a reprezentat o nouă provocare la nivel instituţional, determinând
accelerarea implementării măsurilor asumate la nivel național, în contextul mai larg al Memorandumului cu tema ”Aprobarea Calendarului de măsuri 2018–2024 pentru
soluționarea supraaglomerării carcerale și a condițiilor de detenție, în executarea Hotărârii-pilot Rezmiveş şi alții împotriva României, pronunțată de CEDO la 25 aprilie
2017”. Pentru alinierea la noile exigențe legislative, creșterea nivelului de informatizare a sistemului penitenciar a devenit imperativă, pentru monitorizarea și gestionarea
cât mai eficientă a activităților subscrise implementării recursului compensatoriu.
Reforma legislativă, cu impact direct asupra dinamicii efectivului de persoane custodiate la nivelul sistemului penitenciar, a generat efecte și în planul resurselor
umane. Ocuparea posturilor vacante a reprezentat, de altfel, unul dintre obiectivele Strategiei de Resurse Umane a Sistemului Administrației Penitenciare 2015-2018, prima
strategie axată pe această problematică, ce a reglementat procesele de resurse umane, la nivel sistemic. Ca o consecință a măsurilor legislative și instituționale adoptate în
decursul perioadei de referință, în luna septembrie a anului 2018 a fost înregistrat, pentru foarte scurt timp, un moment unic în istoricul instituţional – cel mai ridicat număr
de personal angajat, concomitent cu cel mai mic număr de persoane custodiate sistemic. Cu toate acestea, din perspectiva capitalului uman, prin raportare la standardele
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în domeniu, sistemul penitenciar continuă să se confrunte cu problematica deficitului de personal, iar măsurile concrete, în acest sens, sunt inevitabil condiţionate de
constrângerile bugetare.
În același registru, anul 2018 este asimilat în memoria instituțională ca anul finalizării procesului de reeditare a statelor de organizare a unităților subordonate, la
un deceniu de la elaborarea statelor aflate în vigoare, până la acea dată. În acest context, a devenit posibilă și distribuirea a 1000 de posturi suplimentare, preponderent
către sectoarele cu cel mai mare deficit de personal și în care s-a înregistrat un număr mare de ore suplimentare.
Schimbările de paradigmă, pe fondul modificărilor legislative, reprezintă momente de cotitură, care se asociază cu consecințe preponderent benefice, dar care pot
genera, uneori, și evenimente negative, din perspectiva impactului asupra populației carcerale. Amintim, în acest context, revoltele din lunile iulie-august 2016, care, în
pofida caracterului excepțional în decursul unui deceniu, au reprezentat, totuși, o provocare și, în același timp, un prilej de exersare și consolidare a procedurilor de
gestionare a incidentelor, elaborate încă din anul 2008.
Analiza comparativă 2008-2018 a evidențiat, ca aspecte de progres instituțional, dezvoltarea şi consolidarea funcției de reintegrare socială, inclusiv din perspectiva
abordării comunitare, prin mobilizarea partenerilor din societatea civilă – organizații guvernamentale și nonguvernamentale – ca vectori esențiali în procesul de incluziune
socială. Iniţiativa Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor de elaborare a unei Strategii naționale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate – deși s-a întins
pe o perioadă semnificativă de timp și a întâmpinat numeroase aspecte de dificultate – s-a materializat prin aprobarea Hotărârii de Guvern nr. 389/2015, pentru perioada
de implementare 2015-2019, și includerea aplicării acesteia printre măsurile cuprinse în Programul de guvernare, subsumate capitolului Justiție. Remarcăm, în acest context,
ca un corolar al demersurilor din anii anteriori, consolidarea colaborării interinstituționale și cointeresarea reprezentanților instituţiilor partenere, reflectat de procentul
de 77% a gradului de îndeplinire a activităților prevăzute de Strategie, în anul 2018.
Întrucât identitatea profesională este definită atât de istoric, de ceea ce suntem și realizăm, cât şi de aspecte relaționate viziunii instituţionale şi perspectivelor, în
anul 2018 a fost reluat procesul de editare, într-un format modern, a Revistei de practică penitenciară, concepută ca un spaţiu de dezbatere şi dialog, sub auspiciul
colaborării dintre Administrația Națională a Penitenciarelor și Universitatea București, prin Facultatea de Sociologie și Asistență Socială. Menţionăm, în acest context, că
prima „Revistă penitenciară și de drept penal”, datează din luna ianuarie a anului 1912, când primul număr a fost elaborat, cu girul științific al profesorilor de la Catedra de
Procedură Penală a Facultății de Drept din Universitatea București.
Păstrând în atenție elementele de relevanţă inventariate, apreciem că prezentarea comparativă 2008-2018 “Un deceniu într-un veac” a activităţilor sistemului
penitenciar reflectă, implicit, şi dezideratul politicilor penale, în direcţia siguranţei comunităţii şi îmbunătățirii calității vieții cetățenilor. Așadar, prin misiunea instituţiei
penitenciare, care nu se limitează doar la custodierea persoanelor sancționate penal, este vizată, cu prioritate, contribuția la prevenirea recidivei, prin funcţia educaţionalreintegrativă, în ansamblul măsurilor interinstituţionale, asumate la nivel național. Această prioritate se va conserva, incontestabil, și în coordonatele deceniului următor,
în considerarea misiunii sociale a instituției penitenciare.
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A Decade in a Century
”Analysing one’s results on a permanent basis, is the best way to make progress.”
Peter Drucker

The presentation of the 2018 Activity Report of the National Administration of Penitentiaries aims at sketching an arch over time throughout the evolution of the
prison system in the last decade, at an anniversary moment – the Centenary of the Great Union of Romania. In this context, the activity report of the prison system,
perceived as a 2008-2018 retrospective with the motto ”A Decade in a Century”, makes room for the conclusive illustration of the progress items, by means of which the
reform of the executional-penal system has been materialized at the autochthonous level.
In the last 10 years, the pathway of the prison system in Romania, first of all, has been marked, by the changes in the legislation. The legislative reform, on one hand,
and the necessity to comply with the international standards for the treatment of the persons deprived of liberty, on the other hand, have led to assuming, at the highest
level, the institutional capacity building and improving the detention conditions as main directions. The interventions in this plan, which have been amplified in the last
years, have been motivated, to a considerable extent, by the exigency of observing Human Rights according to the perspective of the national (the surveillance judge and
the law courts) – and international jurisdictional fora – European Court of Human Rights, and of the European bodies responsible for complying with Human Rights, especially
the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.
At the same time, signing the Framework Decision on transferring the persons deprived of liberty has imposed on Romania the obligation to provide guarantees for
their proper treatment, as compared to the requesting states. Promoting the sentences alternative to the privation of liberty and re-thinking the system of sanctioning
minors in the sense of offering their education a central place, under the conditions of building a child-friendly justice, are only a few of the legislative evolution items which
have been implemented since 2014, when the new Criminal Code came into force. Law no. 254/2013 on serving the custodial sentences and measures issued by the
judicial bodies during the criminal trial, with its subsequent changes and completions, distinguishes as one of the most advanced normative documents, in terms of serving
custodial sentences. Its enforcement since 2014 has ensured the integrated approach of the criminal sanctions, with an emphasis on the principle of customizing sentences.
The entry into force of Law no. 169/2017 on modifying and completing Law no. 254/2013 has represented a new institutional challenge, bringing about an
acceleration of the implementation of the nationally assumed measures, in the broader context of the Memorandum called Approving the 2018-2024 calendar of
measures for finding solutions to prison over-crowding and detention conditions, while enforcing the Pilot Decision Rezmiveș and others against Romania, issued by
ECHR on April25th, 2017. In order to be in line with the new legislative exigencies, the increase in the level of the prison system computerization has become compulsory
in order to monitor and manage the activities related to the implementation of the compensatory appeal as efficiently as possible.
The legislative reform, which has had a direct impact on the dynamics of the persons incarcerated by the prison system, has also generated effects on Human
Resources. Furthermore, occupying the vacant positions has been one of the objectives of the 2015-2018 Human Resources Strategy of the Prison Administration System,
the first strategy focused on this issue, which has regulated the Human Resources processes at a systemic level. As a consequence of the legislative and institutional measures
adopted during the reference period, September 2018 registered, for a very brief moment, a unique time in the institutional history – the highest number of hired staff
members, and, at the same time, the smallest number of persons incarcerated by the prison system. Nonetheless, from the human capital perspective, as compared to
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the standards in the field, the prison system is still facing with the lack of staff, and the concrete measures for that purpose are inevitably conditioned by the budgetary
constraints.
At the same time, 2018 is assimilated by the institutional memory as the year of finalizing the process of re-issuing the payrolls of the subordinated units, ten years
after the elaboration of the payrolls in force at that date. In this context, it was possible to assign 1,000 additional positions mainly to the sectors registering the highest
staff deficit and a high number of extra hours.
The changes in paradigm, caused by the legislative modifications, stand for turning points, which are associated with prevailingly positive consequences and which
can sometimes lead to negative events too, from the perspective of the impact on the prison population. In this context, we recall the riots of July-August 2016 which,
despite being exceptional during a decade, yet represented a challenge and, at the same time, a context for practicing and strengthening the procedures for managing
incidents, which had been elaborated ever since 2008.
The 2008-2018 comparative analysis emphasized, as institutional progress issues, the development and strengthening of the social reintegration function, inclusively
from the perspective of the community approach, by mobilizing the civic society partners – governmental and non-governmental organizations – as foremost vectors in the
social inclusion process. The initiative of the National Administration of Penitentiaries to draw up a National Strategy for Inmates’ Social Reintegration – though it lasted for
a significant period of time and faced numerous difficulties – was materialized in the approval of the Government Decision no. 389/2015, for the 2015-2019 implementation
period, and in the inclusion of its enforcement to the measures of The Governing Programme, incorporated into the Justice Chapter. In this context, we notice, as a corollary
of the previous years’ undertakings, the strengthening of the inter-institutional collaboration and drawing in the representatives of the partner institutions, reflected by
the implementation degree of the activities foreseen by the Strategy in 2018, namely 77%.
As the professional identity is defined not only by the history, what we are and what we make, but also by issues related to the institutional vision and perspectives,
in 2018 the issue of editing the Prison Practice Magazine in a modern format was resumed. The magazine is envisioned as a debating and dialogue space, under the auspice
of the collaboration between the National Administration of Penitentiaries and the University of Bucharest, through the Faculty of Sociology and Social Care. In this context,
we mention that the first Prison and Criminal Law Magazine dates back from January 1912 when the first issue was drawn up with the scientific endorsement of the
professors of the Criminal Procedure Department of the Law Faculty of the University of Bucharest.
Keeping in mind the inventoried relevance items, we think that the 2008-2018 comparative presentation of the prison system activities called A Decade in a Century
implicitly reflects the desideratum of the penal policies towards community security and improving the quality of citizens’ lives too. Therefore, the mission of the prison
institution, which is not limited only to incarcerating the criminally sanctioned persons, aims with priority at contributing to the prevention of re-offending through the
educational and social reintegration function, alongside with the whole range of the nationally assumed inter-institutional measures. Irrefutably, this priority will be
preserved throughout the following decade too, when considering the social mission of the prison institution.
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MINISTERUL JUSTIŢIEI
ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR
DIRECŢIA SIGURANŢA DEŢINERII ŞI REGIM
PENITENCIAR

SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN

DIRECŢIA REINTEGRARE SOCIALĂ

DIRECŢIA ECONOMICO-ADMINISTRATIVĂ

DIRECŢIA DE SUPRAVEGHERE MEDICALĂ

DIRECŢIA JURIDICĂ

DIRECŢIA PREVENIREA CRIMINALITĂŢII ŞI
TERORISMULUI

DIRECȚIA INSPECŢIE PENITENCIARĂ

DIRECŢIA TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢII

SERVICIUL PSIHOLOGIA PERSONALULUI

DIRECŢIA MANAGEMENT RESURSE UMANE

STRUCTURA DE SECURITATE

SERVICIUL COOPERARE ŞI PROGRAME

SERVICIUL CABINET

CONSILIERI

BIROUL DE CONTROL AL CALITĂȚII ÎN CONSTRUCȚII

COMPARTIMENTUL MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE
URGENŢĂ

COMPARTIMENT SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN
MUNCĂ ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

COMPARTIMENTUL URBANISM, AMENAJAREA
TERITORIULUI ȘI AUTORIZAREA LUCRĂRILOR DE
CONSTRUIRE

UNITATEA DE IMPLEMENTARE PROIECTE

COMPARTIMENT INSPECȚIA MUNCII

CABINET MEDICAL

UNITĂȚI
34 penitenciare
6 penitenciare spital

“Viziunea fără acţiune este doar un vis.
Acţiunea fără viziune este doar timp pierdut.
Viziunea însoţită cu acţiunea poate schimba lumea.”
Joel Barker

Școala Națională de
Pregătire a Agenților de
Penitenciare Tg. Ocna

2 centre de pregătire,
odihnă și recuperare
4 centre de formare
profesională*

2 centre de detenție
2 centre educative

Baza de Aprovizionare,
Gospodărire și Reparații

* unități fără personalitate juridică
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ALINIEREA LA CONTEXTUL EUROPEAN PRIVIND STANDARDELE DE DETENŢIE
Condamnări ale Curţii Europene a Drepturilor Omului
Număr cereri soluționate de CEDO,
în perioada 2008 - 2018
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

968
378
313
75
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32
10
18
13
9
6
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Din informațiile primite de la Agentul Guvernamental pentru CEDO, la
data de 30.10.2017, pe rolul Curții era înregistrat un număr de 8.000 de cereri în
așteptare, la care se adăugau circa 2.500 de cereri comunicate Guvernului
României. Evidențiem, în acest context, creșterea de aproximativ 160 de ori,
într-un interval de 10 ani, a numărului de hotărâri, concomitent cu mărirea de
aproximativ 100 de ori a sumelor comunicate de Ministerul Finanțelor Publice.
Potrivit Deciziei Curții, măsurile așteptate din partea României au fost
structurate pe două paliere, astfel:
1. Măsuri de natură legislativă, care să asigure un recurs eficient şi
imediat pentru vătămarea suferită;
2. Măsuri de natură investițională, axate, pe de o parte, pe creșterea și
modernizarea capacității de cazare și, pe de altă parte, pe
îmbunătățirea condițiilor materiale de detenție.
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Primele cazuri de condamnări la Curtea Europeană a Drepturilor Omului au
fost înregistrate în anul 1998. În luna iulie 2012, s-a pronunţat o hotărâre în cauza
Iacov Stanciu, în care CEDO a reținut că, în pofida eforturilor autorităților române
de a îmbunătăți situația condițiilor de detenție, există o problemă structurală în
acest domeniu.
Elementul determinant, în acest registru, îl reprezintă Hotărârea pilot din 25
aprilie 2017 pronunțată în cauza Rezmiveș și alții împotriva României, prin
care Curtea a solicitat statului român, ca în termen de 6 luni de la data rămânerii
definitive a hotărârii, să furnizeze un calendar exact pentru punerea în aplicare a
măsurilor generale adecvate pentru soluționarea problemei supraaglomerării
carcerale și a condițiilor inadecvate de detenție, în conformitate cu principiile
Convenției. Curtea a decis, totodată, amânarea cauzelor similare care nu au fost
comunicate, până la acel moment, Guvernului României, până la adoptarea
măsurilor necesare pe plan național.
Sume achitate ca urmare a sentinţelor CEDO (Euro)
în perioada 2008 - 2018
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

2.296.451
1.302.800
459.275
196.400
221.819
119.950
270.485
107.180
44.500
32.350

3.232.001
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1. Măsuri de natură legislativă, care să asigure un recurs eficient şi imediat pentru vătămarea suferită

 Începând cu data de 19.10.2017, Legea nr.
169/2017 produce efecte prin instituirea unui
mecanism compensatoriu pentru acordarea
unui beneficiu, constând în 6 zile considerate ca
fiind executate, pentru un număr de 30 de zile
de custodie în spații de detenție stabilite ca
necorespunzătoare,
conform
OMJ
nr.
2773/C/2017. În contextul îmbunătățirii
condițiilor de detenție, pe parcursul anului
2018, OMJ nr. 2773/C/2017 a suferit modificări
prin OMJ nr. 5407/C/2018 și OMJ nr.
2002/C/2018, care reflectă angajamentul
instituțional. Această suită de acte normative
evidențiază evoluția condițiilor de detenție în
raport cu implementarea etapizată a măsurilor
execuțional-penale adoptate de statul român.
 ANP a participat la grupul de lucru pentru
elaborarea proiectului Legii recursului
pecuniar, document ce urmează să fie
promovat de Ministerul Justiției. Această
inițiativă legislativă oferă un recurs efectiv și
imediat persoanelor care au executat pedepse
privative de libertate în perioada 24.07.201218.10.2017.

Situația clădirilor necorespunzătoare
din punctul de vedere al condițiilor de detenție

9|

Raport de activitate – 2018

Evoluţia efectivelor de deţinuţi după intrarea în vigoare a Legii recursului compensatoriu
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Intrarea în vigoare a Legii recursului compensatoriu a influenţat, în mod direct, evoluţia efectivelor de deţinuţi custodiaţi de sistemul penitenciar. Astfel, de la
momentul intrării în vigoare a Legii, se constată diminuarea constantă a numărului de deţinuţi custodiaţi, cu consecinţe pozitive directe asupra standardelor de
cazare, prin creşterea spaţiului minim individual asigurat în camera de deţinere, dar şi accesarea mai facilă a paletei de activităţi și programe disponibile în mediul
de detenție.
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2. Măsuri de natură investițională, axate pe creșterea și modernizarea capacității de cazare și pe îmbunătățirea condițiilor
materiale de detenție
În luna martie a anului 2018 a fost semnat Acordul de principiu privind contractarea unui
împrumut rambursabil de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, în valoare de până
la 221.500.000 euro, în vederea sprijinirii proiectului “Investiții în infrastructura
penitenciarelor”, format din 4 obiective de investiții

O altă măsură adoptată de
Guvernul
României
a
fost
Memorandumul
cu
tema:
”Aprobarea Calendarului de măsuri
2018–2024 pentru soluționarea
supraaglomerării carcerale și a
condițiilor de detenție, în executarea
Hotărârii-pilot Rezmiveş şi alții
împotriva României, pronunțată de
CEDO la 25 aprilie 2017.”

Penitenciar P47 Berceni – 1.000 de locuri (penitenciar cu regim de maximă siguranță și
închis)
• Studiul de fezabilitate aferent obiectivului de investiţii a fost elaborat şi analizat în cadrul
ședinței Consiliului tehnico-economic din data de 20.12.2018, nefiind avizat. Studiul de
fezabilitate necesită completări din partea proiectantului.

Penitenciar P 48 Unguriu – 900 locuri (100 locuri regim deschis + 800 locuri regim
semideschis)
• Au fost aprobate, în luna februarie 2018, de către Ministerul Justiției, nota conceptuală și tema
de proiectare.
• Procedura de achiziţie a serviciilor de proiectare pentru elaborarea studiului de fezabilitate a
fost demarată în anul 2018.

Institutul Național de Administrație Penitenciară
• Au fost aprobate, în luna octombrie 2018, de către Ministerul Justiției, nota conceptuală și
tema de proiectare.

Centrul de pregătire profesională și recuperare a cadrelor de penitenciare Rodbav
• Au fost aprobate, în luna septembrie 2018, de către Ministerul Justiției, nota conceptuală și
tema de proiectare.
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Stadiul obiectivelor de investiții cuprinse în
Calendarul de măsuri 2018-2024 pentru
soluționarea supraaglomerării carcerale și a
condițiilor de detenție, la data de 31.12.2018

5.605
locuri noi de detenție
locuri modernizate

Locuri de detenție noi și modernizate, în perioada 2008 - 2018
1600
1.421
1400

766
126

303

1.201

1200
1000
800

documentații tehnice în
diferite stadii

lucrări în curs de execuție

672
530

600
405

370

300

400
150

200
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145
0

0
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Garanții acordate de statul român
La nivelul sistemului penitenciar au fost înregistrate solicitări privind garanțiile acordate de Ministerul Justiției, prin Administrația Națională a
Penitenciarelor, referitoare la modul de executare a pedepselor privative de libertate, în cazul persoanelor pe numele cărora au fost emise mandate
internaționale de arestare, care urmează a fi puse în executare de către statele partenere.
Începând cu anul 2015, Administrația Națională a Penitenciarelor a oferit statelor partenere garanțiile generale privind:
 asigurarea unui spațiu minim individual de cel puțin 2 m2, în cazul executării pedepsei în regimurile deschis și semideschis;
 asigurarea unui spațiu minim individual de cel puțin 3 m2, în cazul executării pedepsei în regimurile închis şi de maximă siguranţă.
Ca urmare a politicilor execuțional-penale adoptate de statul român, începând din anul 2018, a existat posibilitatea garantării unui spațiu minim
individual de cel puțin 3 m2 și în cazul executării pedepsei în regimul deschis.

Situația solicitărilor, în funcţie de autoritatea emitentă,
în anul 2018
Suedia
Norvegia
1,50%

U.K.
35,23%

Autoritate străină
solicitantă

3,51% Canada Austria
0,33% 7,68%
Belgia
0,33%

Italia
11,69%

Germania
33,06%

Danemarca
4,84%
Olanda
1,84%

Austria
Germania

Număr garanții
acordate
2017
2018
10
46
159
198

U.K.

160

211

Belgia

3

2

Canada

1

2

Danemarca

20

29

Norvegia

3

9

Suedia

19

21

Olanda

28

11

Italia

74

70

Alte state

26

0

TOTAL

503

599
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GARANTAREA SIGURANȚEI SISTEMULUI
ADMINISTRAȚIEI PENITENCIARE

Un element important, în perioada de referință, l-a constituit aprobarea OMJ
nr. 4800/C/2018, referitor la Regulamentul privind siguranța locurilor de
deținere, act normativ adaptat cerințelor CEDO și recomandărilor CPT.

Arestaţi preventiv
şi condamnați în
primă instanţă

Condamnaţi
definitiv

2008

26.212

3.112

22.937

163

2009

26.716

4.408

22.145

163

2010

28.244

4.630

23.435

179

2011

30.694

3.313

27.213

168

2012

31.817

3.179

28.473

165

2013

33.434

3.447

29.812

175

2014

30.156

2.514

26.895

601

146

2015

28.334

2.453

25.055

522

304

2016

27.455

2.281

24.236

549

389

2017
2018

23.450
20.792

1.938
1.936

20.781
18.196

415
382

316
278

Anul

Efectiv la 31.12

Evoluția efectivelor de persoane custodiate,
în perioada 2008-2018 (valori la data de 31.12)

Sancționați cu măsuri
educative1
C.R.

C.D.

C.E.

Populaţia carcerală aflată în custodia sistemului penitenciar a înregistrat, în ultimii ani, un trend descendent. Astfel, la sfârşitul anului 2008, sistemul
penitenciar avea în custodie 26.212 persoane private de libertate, iar la sfârșitul anului 2018, avea în custodie 20.792. Trendul descendent se conservă și în ceea ce
privește efectivul de persoane private de libertate rulate, care a scăzut semnificativ, de la 40.242 în anul 2008, la 34.902 în anul 2018.1
1

În cursul anului 2014, ca urmare a adoptării noilor Coduri şi a noii Legi de executare a pedepselor privative de libertate, persoanele care au săvârşit fapte în minorat sunt sancţionate cu măsuri educative, fiind custodiate în
centre educative sau centre de detenţie (CE, CD), faţă de perioada anterioară, când erau custodiate în centre de reeducare (CR) şi penitenciare de minori şi tineri (PMT).
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Procentul recidiviștilor în populația carcerală,
în perioada 2008-2018

Evoluţia efectivului rulat de deţinuţi,
în perioada 2008-20183
47.260

45.989
40.242

40.873

40.478

34.902

49.299
43.106

43.907

38.647

46,3%

40.008

44,8% 44,9%

45,8%
45,7%

45,7%
43,0%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2008

2009

2010

2011

2012

2013

9.888
8.237

8000
6000

5.633

4000
2000

431

1.661

0
14-18 18-21
22-30 31-40
ani
ani
ani
ani

362
41-60
ani

peste
60 ani

38,4%
38,2% 38,3%

2015

2016

2017

2018

Structura efectivelor de persoane custodiate pe
categorii de vârstă, la data de 31.12.2018

Structura efectivelor de persoane custodiate pe
categorii de vârstă, la data de 31.12.2008
10000

2014

40,3%

7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

6.632

6.671

5.581

276

854

14-18 ani 18-21 ani 22-30 ani 31-40 ani 41-60 ani

778

peste 60
ani

Efectivul de persoane private de libertate rulate a scăzut semnificativ în anul 2018, faţă de 2008, pe fondul progresului politicilor penale ale statului și al modificărilor
legislative. În acest interval, procentul recidiviştilor în populaţia carcerală a înregistrat un trend descendent, scăzând cu 7,9%, față de anul 2008.
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Structura efectivelor de persoane custodiate, în funcție de profilul spațiilor de cazare,
2008 şi 2018 (valori la data de 31.12)

2018

2008

7.313

10.191

Regim semideschis
Persoane neincluse

813

1.936

766

3.133

2008
10.191

3.480

1.772

1.352

5.262

1.596

8.138

241
395

169
447

2018
7.313

766

813

Arestat preventiv

3.133

1.936

Regim deschis

1.772

3.480

Regim închis

8.138

5.262

Regim de maximă siguranță

1.596

1.352

Penitenciar de minori și tineri/Centru de detenție

447

395

Centru de Reeducare/Centru educativ

169

241

Se observă o scădere a numărului persoanelor private de libertate clasificate în regim semideschis, determinată de intrarea în vigoare a Legii nr. 254/2013, care prevede o
diminuare a cuantumului pedepsei pentru care se aplică regimul de executare anterior menţionat – persoane private de libertate condamnate la pedeapsa închisorii mai mare de 1
an, dar care nu depăşeşte 3 ani, faţă de prevederile Legii nr. 275/2006 (1-5 ani). De asemenea, ca urmare a intrării în vigoare a noului Cod Penal, care a introdus o altă măsură
preventivă (arestul la domiciliu), numărul persoanelor arestate preventiv a scăzut de la 3.133 în anul 2008, la 1.936 în anul de referinţă.
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Structura efectivelor de persoane custodiate
după natura infracţiunii, la data de 31.12.2008
13.801

Infracţiuni contra patrimoniului
Infracţiuni contra persoanei
Infracţiuni privind traficul şi consumul de droguri
Infracţiuni privind codul rutier
Infracţiuni privind comerţul electronic
Infracţiuni de criminalitate organizată
Infracţiuni de corupţie
Infracţiuni contra statului
Alte infracţiuni

9.126

1.322
506

Structura efectivelor de persoane custodiate
după natura infracţiunii, la data de 31.12.2018
8.564
7.705

Infracţiuni contra patrimoniului
Infracţiuni contra persoanei
Infracţiuni privind traficul şi consumul de droguri
Infracţiuni privind codul rutier
Infracţiuni privind comerţul electronic
Infracţiuni de criminalitate organizată
Infracţiuni de corupţie
Infracţiuni contra statului
Alte infracţiuni
858

26 134 499

2008

0

798

1.414

1.777
42 217 214

1

2018

Se observă că, în decursul perioadei de referință, pe primele trei locuri, se menţin aceleaşi categorii de infracţiuni, dar se remarcă o creștere semnificativă a
numărului persoanelor private de libertate condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni rutiere.
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Numărul cetăţenilor străini custodiaţi
în anul 2008
Afganistan
Albania
Americană
Apatrid
Armenia
Australia
Austria - UE
Belarus
Belgia - UE
Brazilia
Bulgaria - UE
Canada
Cehia - UE
Chile
China
Cipru - UE
Columbia
Egipt
Elveţia
Ethiopia
Franţa - UE
Germania - UE
Ghana
Grecia - UE
India
Iordania
Irak
Iran
Israel
Italia - UE
Iugoslavia
Kosovo
Liban
Lituania - UE
U.K. UE
Maroc
Mexic
Moldova
Niger
Nigeria
Norvegia
Olanda - UE
Pakistan
Palestina
Polonia
Rusia
Serbia
Singapore
Siria
Tunisia
Turcia
Ungaria - UE
Venezuela
Vietnam
Sierra - Leone
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2
3
1
2
3
1

2018

3

253

10
2017

2

286

14
2016

1
1

302

2015

13

1

269

5

1
1
2

2014

3

253

8
9

1

2013

195

2
2012

2
1
31

2011

1
2
1
1
1
1
1

2010

3

2009

4
7

1

Numărul cetăţenilor străini custodiaţi
în anul 2018

Numărul cetăţenilor
străini custodiați, în
perioada 2008-2018

174

208

207

200

42
2008

191

Afganistan
Albania
Apatrid
Americană
Armenia
Australia
Austria UE
Belarus
Belgia UE
Brazilia
Bulgaria UE
Canada
Cehia UE
Chile
Cipru UE
China
Columbia
Egipt
Elveția
Ethiopia
Franţa UE
Germania
Ghana
Grecia UE
India
Iordania
Irak
Iran
Israel
Italia UE
Iugoslavia
Kosovo
Liban
Lituania UE
U.K. UE
Maroc
Mexic
Moldova
Niger
Nigeria
Norvegia
Olanda UE
Pakistan
Palestina
Polonia
Rusia
Serbia
Sierra-Leone
Singapore
Siria
Suedia
Tunisia
Turcia
Ucraina
Ungaria UE
Venezuela
Vietnam

3
1

8

3
1
1
2
1
3
2

23

1
1
1
2
1
1
1
1

4

3
4
3
4

1
1

2
2
1
1
1
1
1

8
8

15

4
33
4

3

1

7
7
3

1

8
4

12

47
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Analiza activității comisiilor pentru liberare condiționată, în perioada 2008-2018
22.566

17.969

15.819
14.269
11.304
11.256 9.258

13.850

2009

2010

21.462

19.794

Propuşi
20.394

20.028

Liberaţi

15.404

8.278

2008

Analizaţi

23.969

12.406
10.938
10.591
9.006
10.229
10.362
9.212

2011

2012

2013

11.392

2014

11.351
10.920

2015

10.559
9.216

2016

12.640
10.554 9.610

2017

8.859

2018

Evoluţia numărului de persoane care au fost puse în libertate condiţionat, cât şi la termen,
în perioada 2017-2018

Liberare condiționată
10.554
1.787

Liberare la termen

8.859
1.692

2017
2018

Se remarcă, în decursul intervalului analizat, o scădere semnificativă a numărului persoanelor private de libertate propuse spre liberare de către Comisia
pentru liberare condiționată, în principal din cauza scăderii efectivului de deţinuţi.
În același registru, numărul de persoane care au fost puse în libertate condiționat a înregistrat o scădere semnificativă în anul 2018, față de anul 2017.
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Evoluţia cazurilor de descoperire a substanţelor
susceptibile de a fi stupefiante, în perioada 2008-2018
214

202
183

193

182
162

154
130

122

127

120

Substanțe susceptibile de a fi stupefiante

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Descoperire substanţe susceptibile de a fi stupefiante, în
funcție de momentul descoperirii,
în perioada 2008-2018
149

148
127

96
61

58
35

2008

2009

2010

2011

71

71

51

49

56

2012

2013

2014

înainte de intrarea în posesie
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98

95
71

69

88
64

2015

2016

55

2017

după intrarea în posesie

45

2018

Un semnal de alarmă îl constituie creșterea
numărului de cazuri de introducere a substanțelor
susceptibile de a fi stupefiante descoperite și ridicate
în vederea confiscării după intrarea în posesie și
diminuarea numărului celor identificate înainte de
intrarea în posesie.
De fiecare dată, prin grija administrației
locurilor de deținere, au fost sesizate organele de
urmărire penală, cu privire la substanțele
descoperite.
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Descoperiri telefoane mobile în funcţie de momentul în care
identificarea a avut loc, în perioada 2008-2018
înainte de intrarea în posesie
8.915

8.246

7.250

Prin implementarea planurilor
de măsuri, în vederea prevenirii
introducerii de telefoane mobile în
penitenciare, s-a reușit reducerea
numărului
de
telefoane
mobile
descoperite în unitățile subordonate. De
asemenea, s-a observat că, în anul 2018,
numărul telefoanelor mobile descoperite
după intrarea în posesie a scăzut cu 9,4%,
prin comparație cu anul 2017.
Un alt impact semnificativ în
diminuarea acestui fenomen l-a avut și
dotarea
unităților
cu
aparatură
performantă de detectare a obiectelor
interzise (porți detectoare de metale,
aparate cu raze X, aparate de detecție a
undelor electromagnetice – WolfhoundPro), coroborat cu acțiunile unităților
canine specializate în descoperirea
telefoanelor mobile.

8.493

după intrarea în posesie

9.239

6.697
4.821
3.240
1.466

1.863

2.688

2.762

1.721

2.012

1.871

1.728

1.314

1.103

1.953

1.844

959

473

Telefoane mobile descoperite în sistemul penitenciar,
în perioada 2008-2018
10.778

10.505
9.938

9.459

11.110

9.967

6.549
4.554

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2.569

2.912

2016

2017

2.317
2018
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Numărul de recompense cu permisiunea ieşirii din penitenciar
acordate, în perioada 2008-2018
În ultimii 10 ani s-a înregistrat o dublare a numărului de recompense cu
permisiunea ieșirii din penitenciar, în contextul general al mecanismului
recompensatoriu. Creşterea acestora evidenţiază evoluţia legislativă privind libertatea
de mişcare a persoanelor custodiate, în acord cu sistemul progresiv de executare a
pedepselor, ceea ce contribuie într-o mai mare măsură, la facilitarea procesului de
reintegrare socială a deţinuţilor.

5.504
24h

4.489

>24h
3.416

3.259

2.481

1.695
1.013
1.202
1.303
2008

2009

1.101

1.995
1.014

557

341

2010

2011

2.267

1.266

259
2012

2.638

1.634

398

627

2013

2014

1.138
2015

2016

2017

2018

Numărul cazărilor temporare în camera de protecție, de la
momentul înfiinţării, până la data de 31.12.2
2

100

86

80

70

72

60
40
20

15

0
2015

2

2016

2017

2018

Primele camere de protecţie au fost înfiinţate în anul 2015. Conform prevederilor Legii nr. 254/2013, aceste spaţii sunt destinate deţinuţilor agresivi sau care prezintă risc de suicid. Camerele sunt amenajate în penitenciarele
cu regim închis şi de maximă siguranţă, precum şi în centrele de detenţie.
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Agresiuni fizice și verbale ale deţinuţilor asupra personalului, în perioada 2008-2018
139
117

116
96
78

24

25

28

2008

2009

2010

31

18

13

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

3

Începând cu anul 2014 a fost implementată Strategia privind
reducerea comportamentelor agresive în mediul penitenciar.
Anual, datele privind evenimentele negative sunt analizate din
perspectivă multidisciplinară, în vederea stabilirii ajustărilor
necesare măsurilor ce vor fi integrate în Planul Anual de
implementare.
Pe fondul scăderii efectivului de deţinuţi, trendul uşor
descendent
evidenţiază,
totuși,
conservarea
ponderii
comportamentelor agresive, din perspectiva incidenței acestora în
rândul deținuților. Ca o măsură de prevenire a situaţiilor
constatate, s-a implementat sistemul body cam, cu rol de
descurajare a comportamentelor agresive asupra personalului.

3

Ponderea comportamentelor agresive ale deținuților,
până la data de 31.12.3
Comportamente agresive (%)
Efectiv deținuți rulați
47.260

43.907

40.873

40.008

34.902

5,2

5,9

6

6,9

6,5

2014

2015

2016

2017

2018

Datele statistice sunt disponibile începând cu anul 2014, după implementarea Strategiei privind reducerea comportamentelor agresive în mediul penitenciar.
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4

Efective de deţinuţi transportați la nivel național,
în perioada 2015-2018
92.357
82.887

81.937

Audieri prin videoconferinţă,
în perioada 2015-20184
2
58
25

2016

2017

7

83.223
279

2015

3

25
17
49
125

2018
2015

2016

317
61
44
2017

ANP - unităţi

unităţi - instante

chemări dialog

unitati - unitati

39
2018

Numărul crescut al transferurilor se explică pe fondul
necesității echilibrării efectivelor între unități, ca urmare a
analizării gradului de ocupare, mutării efectivelor unor secții de
deținere (în vederea desfășurării unor lucrări de reparații), dar
și afacerilor judiciare ale deținuților care s-au succedat acestor
echilibrări/mutări. Având în vedere faptul că a crescut
considerabil numărul de audieri efectuate de organele
judiciare în sistem video-conferinţă, se creează premisele
diminuării numărului de deţinuţi transferaţi, prin comparație
cu anii precedenți, în vederea prezentării la instanţele de
judecată.

4

În anul 2015 a fost inițiat proiectul privind audierea prin videoconferință, primele date fiind disponibile începând cu acest an.
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Deşi numărul persoanelor private de
libertate implicate în activități lucrative a
înregistrat, în ultima perioadă, un trend
descendent, pe fondul scăderii efectivului de
deţinuţi, luând în calcul dinamica efectivelor,
pentru anul 2018 trendul este ascendent față
de anul 2017.
Veniturile realizate din prestări servicii au
înregistrat o valoare maximă, datorată, în
principal, creşterii salariului minim pe
economie, precum și măsurilor fiscale
aplicate începând cu anul 2018.

Număr deţinuţi implicați în activități lucrative remunerate,
în perioada 2008-2018
3.392

2.033 2.062

2.612

2.990 2.923

3.390

3.255
2.769

2008 2009
2010 2011
2012 2013
2014

2015

2016

2.658

2017

2.573

2018

Venituri din prestări servicii în anii 2008-2018
(milioane lei fără TVA)
28,2
19,6 20

25,8

2008 2009
2010 2011

29,6

2012

40,2

43,3

30,9

2013

2014

2015

42,3

2016

58,8

48,1

2017

2018
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Situaţia părăsirilor punctelor de lucru, evadărilor şi tentativelor de evadare,
în perioada 2008 - 2018
10

10

10

10
9
8

8

8
77

77

7

Evadare

6
6

Tentativă evadare
5

5

Părăsire punct de lucru

5
4

4

Fugă din Centru

4
33

3

3

Tentativă fugă din Centru

3

3
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
1

1 1

1

1

1

1

1

1
0

0

0

0

0

0

0

2011

2012

0

0

0

00 00

00

0
2008

2009

2010

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Analiza graficului indică faptul că, în perioada de referință, nu se constată diferențe majore, în ceea ce privește numărul de sustrageri de la starea legală de
detenţie.
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EDUCAȚIE, ASISTENȚĂ PSIHOLOGICĂ ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ ADAPTATE NEVOILOR DEȚINUȚILOR,
ÎN VEDEREA CREȘTERII ȘANSELOR DE REINTEGRARE SOCIALĂ
Asigurarea unui cadru unitar de desfășurare a demersurilor educative,
de asistență psihologică și asistență socială

2018

2008
Prima formă a proiectului de regulament
elaborată

Regulamentul privind programele și
activitățile educative, de asistență
psihologică și asistență socială desfășurate
cu persoanele private de libertate

OMJ nr. 1322/C/2017 aflat în implementare, care a permis
actualizarea OMJ nr. 2199/C/2011 (primul document care a
reglementat, în sistemul penitenciar, condițiile de organizare și
desfășurare a activităților educative, culturale, terapeutice, de
consiliere psihologică și asistență socială din penitenciare)

Unitățile licențiate în vederea acordării de servicii sociale,
în anul 2018

Acordarea serviciilor sociale

38

Dacă în anul 2008, au fost obținute exclusiv avizele de
funcționare din partea Colegiului Psihologilor din România,
pentru 46 cabinete, în interiorul spațiului de deținere, la un
deceniu după, notăm licențierea a 38 unități penitenciare, din
perspectiva întregului spectru al activităților de reintegrare
socială.

35
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0
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2

Număr total de unități necesar a fi
licențiate
Licență de funcționare provizorie,
cu valabilitate de 1 an
Licență de funcționare definitivă,
cu valabilitate de 5 ani
În curs de definitivare a
documentației și obținerii licenței
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2018

2008


Achiziționarea primelor
instrumente de evaluare
SCID I și KiD SCID

Cunoașterea nevoilor de asistare
recuperativă prin evaluările
educative, psihologice și sociale,
efectuate de către specialiști



Continuarea procesului de dotare cu instrumente de evaluare clinică a
persoanelor custodiate: SCID – II, Sistemul de Evaluare Clinică (SEC), Inventarul
de Depresie Beck, Trait Anxiety Inventory Y Form, Millon Clinical Multiaxial
Inventory – III.
Elaborarea și pilotarea, prin Decizia directorului general al ANP nr.
303/08.01.2018, a instrumentelor standard de evaluare a activității deținuților
(integrate în aplicația PMSWeb).

Evaluări inițiale: 31.390
Evaluări periodice: 117.458
Evaluări finale: 59.366

Primele forme
ale programelor
elaborate şi
pilotate/
distribuite
(15 programe)

2018

Standardizarea
Ofertei de
programe şi
activităţi

2008

Număr programe existente în Oferta standardizată/
Număr programe la care au participat persoanele custodiate, în anul 2018
53

87 programe
incluse în Oferta
standardizată

22

49
12

Număr programe existente
în ofertă

Programe educative
Programe de asistență psihosocială
Programe asistență socială

19

8

Număr programe în care au
fost icluse persoane private
de libertate

Analiza comparativă 2008–2018 indică, în decursul perioadei de referință, o creștere semnificativă a calității activităților și programelor destinate
persoanelor private de libertate, precum și specializarea domeniului reintegrării sociale – ca arie de servicii de suport social, în considerarea funcției
educațional-reintegrative și a misiunii sociale a instituției penitenciare.
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Includerea persoanelor custodiate în demersuri recuperative
Număr participări la programe și activități,
în anii 2008 și 2018

Situația comparativă privind înscrierea persoanelor custodiate, la
programul de școlarizare, în anii 2008 și 2018
1.261

2008-2009

1.158

2018-2019

865

730

Aria educațională
Aria de asistență psihologică
Aria de asistență socială

335.398

439 484
33
Nivel primar

Nivel gimnazial/secundar Nivel vocațional și liceal/
inferior
secundar superior și
profesional

75.157

12.561
31.305

15.968

31.943

Nivel universitar

Situația comparativă a participării persoanelor custodiate la
cursuri de calificare profesională, în anii 2008 și 2018
2.720

6

2008
2018

Participarea deţinuţilor la Bursa locurilor de muncă 5
Persoane private de libertate participante
Angajatori

2.700
2.680
2.660

729

2.706

454

1.990

1.051

2.666

2.640

2011
2008

2018

2018

5

Școlarizarea persoanelor private de libertate cu nivel de studii incomplet, precum și calificarea profesională reprezintă condiții esențiale de
creștere a șanselor de reintegrare socială în perioada postdetenție, iar participarea la bursele locurilor de muncă constituie o soluție concretă de facilitare
a angajabilității, după finalizarea pedepselor privative de libertate.
5

Bursa locurilor de muncă a fost promovată, ca proiect național, începând cu anul 2010, iar datele statistice privind participanții, la nivelul întregului sistem penitenciar sunt disponibile doar din anul 2011.
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Implementarea prevederilor Strategiei naționale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate,
2015 – 2019, pe parcursul anului 20186
Indicatori de rezultat

10 întâlniri ale
Comisiei interministeriale

8 hotărâri

adoptate

3 grupuri de lucru
interinstituționale

Sistemul de diagnoză
a nevoilor de formare
și perfecționare
profesională

Raportul de analiză și
inventarul de
propuneri de
modificare sau
completare a cadrului
legislativ

Programul comun de
formare profesională
”Învățăm împreună.
Progresăm împreună.
Program de pregătire
pentru personalul care
lucrează cu persoane
sancționate penal.”

5 ordine comune
pentru aprobarea
celor 6 proceduri
interinstituționale – 3
aprobate și aflate în
implementare.

Raportul de studiu
referitor la
identificarea
necesităților privind
facilitarea reintegrării
sociale a persoanelor
private de libertate.

6

Procentul estimat de realizare a activităților, în anul 2018, atinge valoarea de 77%, ca rezultat al eforturilor comune întreprinse de instituțiile implicate,
comparativ cu anul 2017 (an de implementare efectivă), când acesta a fost doar de 47%.
În perspectiva anului 2019 se intenționează continuarea ritmului accelerat de implementare a activităților prevăzute în Strategia națională de reintegrare
socială a persoanelor private de libertate, urmărindu-se maximizarea gradului de implementare a activităților.
Continuarea implementării Strategiei este vizată și în următorul ciclu strategic, sens în care au fost inițiate, cu sprijinul Ministerului Justiţiei, demersurile
necesare pentru includerea propunerii privind elaborarea unui nou proiect de HG, cu valabilitate pentru următorii 5 ani (perioada 2020 – 2024), în Planul de lucru
al Guvernului României, pentru anul 2019.

6

În anul 2008 au fost inițiate primele demersuri în vederea evaluării situației de fapt privind procesul de reintegrare socială, pentru fundamentarea necesității promovării unei strategii naționale de reintegrare socială a
persoanelor private de libertate.
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ASIGURAREA ASISTENȚEI MEDICALE DE CALITATE, PROTEJAREA ȘI PROMOVAREA SĂNĂTĂȚII, PRECUM ȘI
PREVENIREA ÎMBOLNĂVIRILOR
Servicii medicale acordate persoanelor private de libertate
(medicină primară), în anii 2008 și 2018
Număr de internări în penitenciarele spital,
în anii 2008 și 2018
Servicii medicale
Consultații medicină generală

2008

2018

818.250

661.702

4.586
4.430

Consultații medicină dentară

109.634

35.649

2.436
2.082

Tratamente injectabile și
intervenții de mică chirurgie

287.747

256.824

Examene de specialitate

37.007

27.138

Investigații paraclinice
efectuate

32.243

22.069

Internări în infirmerie

3.373

2.469

Internări în spitale din rețeaua
publică

971

618

Bolnavi cronici la data de 31.12.

2.371

7.566

3.134
2.017

3.526
2.773
3.129
3.046

1.812
1.520

2018
2008

Anul 2018 se remarcă și prin prioritatea acordată creşterii autonomiei în exercitarea profesiei medicale, cât şi a utilizării eficiente a
fondurilor alocate de către Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti. În acest context
a fost fundamentată soluția privind optimizarea structurilor organizatorice medicale din sistemul penitenciar, prin preluarea acestora de către
penitenciarele-spital, primele demersuri pentru modificarea cadrului legislativ fiind întreprinse.
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Numărul total de decese din cauze violente, înregistrat în
sistemul penitenciar, în anii 2008 și 2018

Numărul total de decese din cauze medicale, înregistrat în
sistemul penitenciar, în anii 2008 și 2018

9
35
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6

11 4

9

3

8
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7

6
6

2

8
2008
2018

2

6

0

4

1

2008

0

2

2018

0
Suicid prin
spânzurare

Distribuția deceselor în funcție de locul producerii,
în anii 2008 și 2018
46,67%

36,00%
43,69%

36,89% 17,33%

19,42%

Unități penitenciare
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Penitenciare-spital

Spitale din sistemul
sanitar public

2018
2008

Autoagresiune

Ingestie voluntară
de medicamente

În contextul scăderii efectivelor de persoane custodiate, anul 2018
se evidenţiază prin menţinerea unui număr ridicat de servicii medicale
acordate populației carcerale.
Acest context a reprezentat o oportunitate ca serviciile medicale,
în baza evaluării stării de sănătate, să se axeze pe:
- identificarea pacienţilor cu afecţiuni cronice nediagnosticate
anterior detenţiei;
- creşterea capacităţii de monitorizare şi evaluare a afecţiunilor
medicale;
- asigurarea de investigaţii medicale de specialitate
suplimentare;
- stabilirea conduitelor terapeutice adecvate.
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Numărul total de decese din cauze medicale,
înregistrat în sistemul penitenciar,
în perioada 2008-2018
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Numărul total de decese din cauze violente,
înregistrat în sistemul penitenciar,
în perioada 2008-2018
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Evoluția ratei mortalității în România și în sistemul penitenciar, în perioada 2008-2018 (%)
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Media evoluției ratei mortalității în România (anii 2008-2017), conform Institutului Național de Statistică, este de 11,47 raportat la 1.000 de locuitori.
În sistemul penitenciar, în anul 2018, rata mortalității a fost de 3,02 ‰, ceea ce înseamnă că a fost de 3,80 ori mai mică decât rata mortalității în România.
Ultimul raport al consiliului Europei privind statistica populației penitenciare, SPACE I, pentru anul 2015, indică un număr de 31 decese la 10.000
deținuți (3,1 la 1.000 deținuți), iar la nivelul populației carcerale din România, în perioada 2008-2018, s-a înregistrat o valoare medie a ratei de mortalitate
de 2,85 la 1.000 de deținuți (28,5 la 10.000 deținuți).
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CREȘTEREA PERFORMANȚEI MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL
RESURSE UMANE
Evoluția numărului de personal, în perioada 2008-2018
12.297

12.437

12.223

12.247
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12.657
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1600
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Alte surse 9
411
20
71
10
1
28
1 1.052 1.386 174
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2016

12.734

Pierderi personal, în perioada 2008-2018

Încadrări personal, în perioada 2008-2018

Școli

12.143

358

500

1000

1500

2000

Alte motive

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
61 114 93 123 106 87
88
72
81
79
76

Pensionări

150

274

398

133

92

150

164

186 1.826 1.048 347
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Încadrarea personalului pe sectoare de activitate, în perioada 2008-20187

3.372
655

825

2008

3.326

3.136

3.087

3.203

7.988

7.916

7.874

7.808

7.718

7.660

7.657

7.445

3.212

3.262

7.676

3.322

813
641

650777

637805

758
636

726
659

730
667

722
625

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

OPERATIV

EDUCAŢIE ŞI ASISTENŢĂ PSIHOSOCIALĂ

MEDICAL

8.085

8.037

2.976
798
693
2016

3.064
795

838

2017

3.109
831
818
2018

ALTE SECTOARE DE ACTIVITATE

Număr personal din diferite sectoare de
activitate, care a urmat cursuri de specializare,
în anii 2008 şi 2018

117

2008
2018

819
7

7

Capitalul uman este esenţial în atingerea obiectivelor strategice asumate
instituţional, sens în care personalului îi revine un rol central în cultura organizațională.
O atenție aparte este acordată, în acest context, dezvoltării mecanismelor pentru
încurajarea performanțelor și dezvoltarea competențelor profesionale.
Activitatea sistemului penitenciar a fost marcată de pierderi masive de personal,
la nivelul anilor 2016-2017. Procedurile de scoatere la concurs, încadrarea posturilor
vacante și activitățile de integrare profesională desfășurate în anul 2018, au contribuit la
echilibrarea resurselor umane şi contracararea deficitului de personal din ultimii ani,
înregistrându-se chiar o uşoară creştere.
Cu toate acestea, efortul de asigurare a necesarului de resursă umană la nivelul
sistemului penitenciar, trebuie continuat şi în perioada următoare, pentru îndeplinirea,
în condiţii optime, a misiunii instituţionale.

Luna septembrie a anului 2018 a fost marcată de înregistrarea celui mai ridicat număr de personal angajat.
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PSIHOLOGIA PERSONALULUI
Număr persoane evaluate psihologic, în perioada 2008 - 2018
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0

16.685
14.353

8.016
5.945
4.345

2008

2009

4.813

2010

4.431

3.918

3.282

2011

2012

2013

2014

12.978

6.862

2015

2016

2017

2018

Număr persoane evaluate psihologic

Îmbunătățirea semnificativă, în decursul perioadei de analiză, a dotărilor tehnice utilizate pentru aplicarea probelor
psihologice în rețea, precum și creșterea numărului de specialiști implicați în procesul de evaluare psihologică, au avut ca efect
creșterea calității actului psihologic, prin:
- analiza și stabilirea cerințelor psihologice pentru funcțiile din sistemul penitenciar;
- specificitatea probelor psihologice utilizate în evaluarea psihologică;
- elaborarea de noi metodologii și documente de lucru.
Perioada de referinţă a fost marcată şi de o îmbunătăţire a condițiilor de acordare a asistenței psihologice pentru angajați, în
vederea prevenirii evenimentelor negative și optimizării performanțelor profesionale.
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PREVENIREA
TERORISMULUI

CRIMINALITĂȚII

ȘI

Un obiectiv important al sistemului penitenciar îl
constituie identificarea, cunoașterea și prevenirea
situațiilor și împrejurărilor care pot favoriza ori genera
evenimente grave, de natură să pună în pericol
siguranța locului de deținere, a actelor de corupție,
criminalitate organizată, terorism sau alte fapte ce
constituie încălcări ale legii.
În contextul scăderii numărului de deţinuţi şi,
implicit, a reducerii problematicilor cu care se confruntă
sistemul penitenciar românesc, anul 2018 a fost axat pe
dezvoltarea laturii preventive prin:
 promovarea şi diseminarea Ghidului de
recomandări pentru personalul de penitenciare pentru
prevenirea şi/sau gestionarea situaţiilor în care sunt
victime ale unor agresiuni în legătură cu exercitarea
atribuţiilor de serviciu;
 dezvoltarea de campanii de instruire/informare a
personalului pe linia anticorupţie;
 creşterea gradului de conştientizare asupra
fenomenului radicalizării şi terorismului în sistemele
penitenciare.
Prevenirea faptelor de corupție a fost intensificată
în anul 2018 și prin implementarea, la nivelul sistemului
penitenciar, a Metodologiei prevăzute de H.G. nr.
583/2016 privind aprobarea Strategiei naționale
anticorupție pe perioada 2016–2020, a seturilor de
indicatori de performanță și a riscurilor asociate
obiectivelor și de OMJ nr. 1993/2014 privind
organizarea și desfășurarea activităților de prevenire a
corupției în cadrul ANP și unităților subordonate.

Informări transmise în perioada 2008 - 2018
1.373

1500

1.347

892

1000

369
500
214
0 155
2008

484
408
2009

656

548

717

330

2010

699
424

218

275

2011

2012

1.301

946

796

727

739

957

390
337

405

390

355

334

567
229

545
95

2013

2014

2015

2016

2017

2018

640

Total informări
Informări transmise în cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor
Informări transmise instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională

Procentajul de informări transmise
în anul 2018
Informări transmise în cadrul Administrației
Naționale a Penitenciarelor
Informări transmise instituțiilor din sistemul de
apărare, ordine publică și securitate națională

Proporție personal instruit în anul 2018,
în conformitate cu Strategia Naţională
Anticorupţie
8.958

3.308
37%
519

63%
Personal neinstruit

Personal instruit de
către DPCT

Personal instruit de
către DPCT și DGA
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RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Una dintre provocările majore, la nivel instituţional, raportat la activitatea
profesională din anul 2018, a fost reprezentată de alinierea la exigenţele
reglementărilor privind protecţia datelor cu caracter personal.

GDPR

GDPR

GDPR
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•Legislație aplicabilă funcționarilor publici cu statut special și
persoanelor fizice care se adresează instituției.

•Regulamentul UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea
ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date, transpus la nivel național.

•Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a
Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al
Consiliului din 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice, în ceea
ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

GDPR

GDPR

GDPR

•Legislație aplicabilă persoanelor private de libertate.

•Directiva UE 680/2016 privind protecția persoanelor fizice,
referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de către
autoritățile competente, în scopul prevenirii, depistării, investigării
sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și
privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru
2008/977/JAI a Consiliului, transpusă la nivel național.
•Legea nr. 363/2018 privind protecția persoanelor fizice, referitoare
la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile
competente, în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi
penale si combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor,
măsurilor educative şi de siguranță, precum şi privind libera
circulație a acestor date.
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Sarcinile responsabilului cu protecţia
datelor

Sarcinile responsabilului
cu protecția datelor:

- Monitorizarea respectării Regulamentului,
a altor dispoziții de drept ale Uniunii sau de
drept intern, referitoare la protecția
datelor;
- Consilierea operatorului, în ceea ce
privește realizarea unei analize de impact
asupra protecției datelor şi monitorizarea
executării acesteia;
- Cooperarea
cu
Autoritatea
de
Supraveghere și asigurarea reprezentării
punctului de contact cu aceasta;
- Evaluarea corespunzătoare a riscului
asociat operațiunilor de prelucrare, privind
îndeplinirea sarcinilor sale.

- Desemnarea responsabililor cu protecția
datelor personale (PDO) în ANP și unitățile
subordonate;
- Constituirea Oficiului
protecția datelor;

responsabilului

cu

- Inițierea demersurilor pentru reglementarea
activității Oficiului în Regulamentul de
organizare și funcționare al ANP;
- Derularea procedurilor de ocupare a posturilor
vacante din cadrul Oficiului, prin concurs;
- Consilierea verbală, cât și în scris, a angajaților
ANP, prin emiterea unor puncte de vedere;
- Soluționarea unor cereri de acces, opoziție și
restricționare a prelucrărilor de date cu caracter
personal;

Activități derulate:

- Informarea și consilierea operatorului sau
a persoanei împuternicite de operator,
precum și a angajaților care prelucrează
date cu caracter personal;

Activităţi derulate în anul 2018

- Elaborarea Proiectului de instrucțiuni referitor
la aplicarea unitară a noii legislații privind
protecția datelor cu caracter personal, la nivelul
sistemului penitenciar (în prezent, în etapa de
consultare);
- Analizarea și identificarea funcțiilor specifice în
statele de organizare ale unităților subordonate,
pentru evitarea incompatibilităților PDO
desemnate.
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PROTECȚIA INFORMAȚIILOR CLASIFICATE

În anul 2008 se iniţiază, la nivelul sistemului penitenciar,
demersurile necesare în vederea întocmirii Programelor
de Prevenire a Scurgerii de Informaţii Clasificate (PPSIC).

Anul 2018 a permis consolidarea eforturilor
instituţionale privind acreditarea primului sistem
informatic și de comunicații, din clasa secret de stat,
din sistemul penitenciar, pentru gestionarea
informațiilor clasificate, nivelul strict secret de
importanță deosebită, conform cerințelor stabilite
de către ORNISS.
Complementar, în vederea alinierii la cerinţele
de securitate, au fost întreprinse demersuri în
vederea încheierii, pe o perioadă de 3 ani, a unui
acord-cadru, de achiziție a echipamentelor
informatice tempestizate, impuse de către Oficiul
Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat.
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În cursul anului 2018,
la nivelul sistemului penitenciar, au
fost continuate procesele legate de
managementul protecției
informațiilor clasificate
sub toate aspectele:

PROTECȚIA PRIN
MĂSURI
PROCEDURALE

- 47 programe de prevenire a scurgerii de
informații clasificate (PPSIC).

PROTECȚIA FIZICĂ

- zone de securitate și administrative stabilite
în toate unităţile sistemului penitenciar.

PROTECȚIA
PERSONALULUI

- 1264 autorizații pentru accesul la informații
clasificate secrete de stat .
- instruirea posesorilor acestora.

PROTECȚIA
SURSELOR
GENERATOARE DE
INFORMAȚII INFOSEC

- acreditarea a 221 sisteme informatice la
nivel sistemic .

PROTECȚIA JURIDICĂ

- nu au fost înregistrate incidente de
securitate în sistemul penitenciar.
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CONTENCIOS ȘI ELABORARE ACTE NORMATIVE
Număr de acte normative adoptate sau aprobate,
în perioada 2008-2018
41

33

23
13

24

21

18

30

28

25

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Situația proiectelor aflate în diferite stadii de elaborare,
în anul 2018
30
25
20
15
10
5
0

59

23

Proiecte în curs de Acte normative
elaborare aprobate/adoptate și

2009

2008

18

Situația proiectelor de acte normative în curs de elaborare și a
actelor normative adoptate/aprobate, în anul 2018

4
Legi

14
Hotărâri ale
Guvernului

1

28

Ordonanțe
de urgență
ale
Guvernului

Ordine ale
ministrului
justiției

12
Decizii ale
directorului
general al
ANP

publicate în Monitorul
Oficial

7
Acte
aprobate/adoptate,
nesupuse regimului de
publicare în Monitorul
Oficial

Categoriile de acte normative adoptate/aprobate și publicate în
Monitorul Oficial al României, în anul 2018
15
10
13
13
3
1
5
0
Legi

Hotărâri ale
Ordine ale
Guvernului
ministrului
justiției

Decizii ale
directorului
general al
ANP

De remarcat, în perioada de referinţă, numeroasele demersuri pentru finalizarea proiectului de Lege privind Statutul polițistului de penitenciare, proiect aflat în lucru la Comisia Juridică
a Camerei Deputaților (Cameră decizională), în etapa premergătoare votului final în plen.
În același registru legislativ, dată fiind intrarea în vigoare a Ordinului ministrului justiției nr. 4800/C/27.11.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind siguranța locurilor de deținere
din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, subliniem și demararea activităților organizatorice privind implementarea prevederilor Regulamentului, reevaluarea actelor
subsecvente și completarea acestora cu noile prevederi.

41 |

Raport de activitate – 2018

AUDIT PUBLIC INTERN

În anul 2018 au fost auditate:

Anterior anului 2010, activitatea de audit intern pentru sistemul administrației penitenciare a fost asigurată de Ministerul
Justiției, iar o structură proprie de audit intern a fost înfiinţată în organigrama aparatului central doar în coordonatele lunii
septembrie, 2010.
Perioada analizată reflectă, din perspectiva activităţilor de audit intern, contribuţia la îndeplinirea obiectivelor instituţionale
sistemice, prin eficientizarea sistemului de control intern și creşterea performanţei managementului de vârf și linie.

 10 unități subordonate ANP: 9 misiuni de
audit intern, conform Planului de audit
public intern pentru anul 2018 și 1
misiune de audit ad-hoc;
 38 activități desfășurate în unitățile
auditate.

Gradul de auditare pe anul 2018

Gradul de implementare a
recomandărilor în anul 2018,
comparativ cu anul 2017,
pentru recomandările formulate în
perioada 2014-2018

Gradul de auditare:
- 45%, respectiv au fost auditate 10 unități din
cele 22 unităţi/structuri care trebuiau
auditate în anul 2018;
- 11%, respectiv au fost auditate 38 de
activități din cele 334 activități desfășurate
în sistemul administrației penitenciare, care
trebuiau auditate în anul 2018.
Gradul de implementare a recomandărilor la
31.12.2018 (data monitorizării): 94,7%, faţă de
92,4% în anul 2017.

45%

55%

12 unități neauditate (296 activități/an)
10 unități auditate (38 activități/an)

99,54%
99,30%

2014

96,80%
95,60%

2015
2016
2017
2018

85%
42,40%
41,90%
Grad implem. la 31.12.2018
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66,40%

Grad implem. la 31.12.2017

90,70%
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INSPECŢIE PENITENCIARĂ
Controale tematice şi controale inopinate,
în perioada 2008-2018

Inspecții generale și cercetări administrative,
în perioada 2008-2018

39

18
26
24 25

13
19

12 12

14
8

2

11

7
3 3

10

7
2

3

3

Controale tematice

2008
2014

2009
2015

6

2011
2017

4

2012
2018

6 7

2008
2014

În ultimii ani, misiunile de inspecţie penitenciară s-au axat, mai
degrabă, pe aspectele deficitare semnalate, care au fost analizate şi
pentru care s-au dispus măsuri de corectare corespunzătoare.
O asemenea abordare se reflectă şi în spectrul tipurilor de misiuni de
control derulate în anul 2018, înregistrându-se un număr dublu de
controale inopinate faţă de anul 2017, în condiţiile în care s-a menţinut
relativ constant, faţă de ultimii ani, numărul de inspecţii generale şi de
controale tematice.
Această tendinţă poate fi benefică din perspectiva consumului de
resursă umană şi de timp, precum şi din perspectiva corectării rapide a
abaterilor constatate, însă conservarea unui echilibru între cele două
tipuri de control (ex-post şi ex-ante) trebuie avută în vedere ca o
provocare a următorilor ani.

7

9

0

Inspecții generale

2013

5 4

3 4 4

1 0

Controale inopinate

2010
2016

10

9 8 9

4 4 5 5

17

Cercetări administrative

2009
2015

2010
2016

2011
2017

2012
2018

2013

Situație privind sesizările, la nivel instituţional, în perioada 2008 – 2018
1.321
946 986 1.0231.188
291
38 104 106 113
2008 2009

98

1.408 1.550 1.516
1.183 1.241

138 151

265

174

2010 2011
2012 2013
2014 2015
2016

Total sesizări

112
2017

61
2018

Sesizări confirmate
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SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ȘI
PROTECȚIA MEDIULUI

MANAGEMENTUL SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ

2008

2008

2018

24 unități au încheiat contracte de
prestări servicii de medicina
muncii, în vederea supravegherii
sănătății lucrătorilor.

Toate unitățile din sistemul
penitenciar au încheiat contracte
de prestări servicii de medicina
muncii, în vederea supravegherii
sănătății lucrătorilor.

71 evenimente produse în procesul
muncii
sau
în
îndeplinirea
atribuțiilor de serviciu.

134 evenimente produse în
procesul muncii sau în îndeplinirea
atribuțiilor de serviciu.

Instrucțiuni privind
desfăşurarea activităţilor de
apărare împotriva incendiilor
în sistemul administraţiei
penitenciare nr. 569/2008.

7 incendii înregistrate.

Armonizarea
domeniul SSM:

legislaţiei

în

- Decizia directorului general al ANP
nr. 530/2008.

Îmbunătăţirea
domeniul SSM:

legislaţiei

- Proiect de revizuire Decizie a
directorului general al ANP nr.
530/2008;
- Proiect "Standard
condiţiile de muncă".
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în

privind

2018
Decizia directorului general al
ANP nr. 500494/2017,
publicată în Monitorul Oficial
nr. 110/2018 Norme privind
desfășurarea activității de
apărare împotriva incendiilor
în sistemul administraţiei
penitenciare.

18 incendii înregistrate.

Anul 2008 a fost marcat de înfiinţarea, în ANP şi unităţile
subordonate, a Compartimentului Securitate şi Sănătate în Muncă şi
Protecţia Mediului, precum şi a Compartimentului Managementul Situaţiilor
de Urgenţă, ca structuri independente, în subordinea directorului
general/directorilor de unități. Analiza perioadei de referinţă evidenţiază,
astfel, o intensificare a demersurilor aferente acestor domenii, în
considerarea preocupărilor instituționale pentru un mediu de lucru sigur și
sănătos.
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COOPERARE INTERNAȚIONALĂ
Deplasări în străinătate, în anii 2008 şi 2018
Țări vizitate
2008

18

38

Număr delegații

102

Număr participanți
2018

28

66

142

În anul 2018, România și-a depus
candidatura la președinția Rețelei europene a
academiilor de formare a personalului de
penitenciare – EPTA, pe care o va deține în anul
2019 și sub egida căreia va organiza conferința
anuală a rețelei profesionale amintite.

Participări evenimente rețele profesionale 2018
23-26 martie,
Portugalia

•Comitetul Director al Asociației Europene pentru Educație în Penitenciare
(EPEA)

12-15 iunie,
Franța

•Conferința Rețelei Europene a Academiilor de Formare a Personalului de
Penitenciare (EPTA)

16-19 iunie,
Estonia

•Organizația Europeană a Penitenciarelor și Serviciilor Corecționale
(EuroPris)

18-21 iunie,
Estonia

•Conferința Europeană a Directorilor Generali de Administrații Penitenciare
și Probațiune (CDPPS–CoE)

12-15 septembrie,
Austria

•Masa Rotundă a Directorilor de Administrații Penitenciare din Europa
Centrală (MECR)

21-27 octombrie,
Canada

•Asociația Internațională a Instituțiilor Corecționale și Penitenciare (ICPA)

Surse de finanțare deplasări externe 2018:
Buget de stat: 12%
Buget organizatori: 8%
Buget proiect: 47%
Buget de stat și buget organizatori: 33%
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Dacă în anul 2008, în contextul aderării României la Uniunea Europeană, accentul a fost plasat pe realizarea de parteneriate și acorduri cu țările membre și
pe accesarea fondurilor post-aderare, care vizau întărirea capacității administrative, prin informatizarea sistemului penitenciar, în anul 2018, priorităţile
instituţionale sunt reflectate de accesarea fondurilor necesare investițiilor în infrastructură.
Astfel, au fost realizate aplicațiile pentru proiectele Correctional, 4NORMality, CHILD, finanțate din Mecanismul Financiar Norvegian 2014 – 2021 și Proiectul
privind modernizarea infrastructurii judiciare în România, prin accesarea unui împrumut de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei.

CORRECTIONAL

4NORM-ality

CHILD

31.000.000 euro

5.000.000 euro

1.500.000 euro

Intervenție integrată penitenciare probațiune
MFN 2014-2021

MODERNIZAREA
INFRASTRUCTURII JUDICIARE ÎN
ROMÂNIA

Implementarea principiului
normalității și responsbilității sociale
a deținuților

Întărirea relațiilor de colaborare cu
comunitatea locală

221.500.000 euro
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE)
31.12.2024

MFN 2014-2021

MFN 2014-2021

5 ani

4 ani

28.12.2018-28.12.2021

Infrastructură

Infrastructură

1.160 noi locuri de cazare în
4 unități penitenciare

240 de locuri de
cazare noi în
3 unități penitenciare

Infrastructură
Infrastructură

2 penitenciare noi cu

112 locuri de cazare renovate
7 noi locuri de cazare

1.000 locuri de detenție în Berceni,
județul Prahova
900 locuri de detenție în Unguriu,
județul Buzău

Reintegrare socială
Înființarea unei structuri de
studii, analize și cercetare

Reintegrare socială

Resurse umane

Procese
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Program de responsabilizare a
deţinuţilor

Intervenții integrate pentru
protecția minorilor și tinerilor
aflați sub măsuri educative

Construirea unei instituții de pregătire
profesională pentru personalul din penitenciare
în Pantelimon, județul Ilfov

Construirea unui centru de pregătire
profesională și recuperare a cadrelor de
penitenciare în Rodbav, județul Brașov

Raport de activitate – 2018

Proiecte în curs de implementare în anul 2018
Consolidarea instituțională a sistemului penitenciar
românesc
Codul SIPOCA/MySMIS: 60/122235
Axa prioritară 1 - Administrație publică și sistem
judiciar eficiente
Obiectiv specific 1.3 – Dezvoltarea și implementarea
de sisteme standard și instrumente moderne și
eficiente de management la nivelul instituțiilor din
sistemul judiciar
Perioadă de implementare: 16.05.2018 – 15.05.2021
Buget: 11.219.869,90 lei
Rezultate:
• Revizuirea Strategiei de Dezvoltare a sistemului
penitenciar:
- Realizarea studiului referitor la infrastructura
clădirilor din sistemul penitenciar;
- Realizarea raportului de audit privind securitatea
sistemelor IT&C.
• Implementarea aplicației informatice SCIM și
instruirea a 183 de persoane.
• Implementarea aplicației PMS Web și instruirea a
237 persoane:
- Realizarea unui studiu privind analiza de business,
legislativă și tehnologii;
- Dezvoltarea și implementarea aplicației PMS Web
și instruirea a 237 persoane.

MenACE – Mental Health, Aging and
palliative care in European prisons
Perioadă de implementare:
15.11.2016 – 14.05.2019
Sursă de finanțare: Programul Erasmus+
2016, Key Action 2 Parteneriate strategice
Rezultate:
 O colecţie de bune practici şi evaluarea
stadiului actual în domeniu;
 Programă de instruire dezvoltată în
domeniul îngrijirii medicale a deținuților cu
tulburări mintale şi de prevenire a sinuciderii,
de îngrijiri geriatrice şi paliative în
penitenciar;
 Participarea la 2 sesiuni de training
transnaţional (România, Portugalia);
 Dezvoltarea unui curs de instruire (pe
platforma de e-learning);
 Participarea la un curs de formare de
formatori (pe platformă de e-learning);
 Co-organizarea a 2 seminarii naţionale
(București, Poiana Brașov);
 Participarea la 5 întâlniri de management
(București, Lisabona, Bruges, Bergen, Poiana
Brașov).

Provocări actuale în sistemele
penitenciare din Europa - Prevenirea
fenomenului radicalizării și
reducerea supraaglomerării în
penitenciare
Perioadă de implementare:
decembrie 2018 – august 2019
Buget: 96.670 Euro
Sursă de finanțare: Fondul pentru
Relații
Bilaterale
la
nivelul
Programului Justiție
Rezultate:
 Organizarea
Conferinței
„Provocări actuale în sistemele
penitenciare din Europa - Prevenirea
fenomenului
radicalizării
și
reducerea
supraaglomerării
în
penitenciare”, Sinaia, 01 – 04 aprilie
2019
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Proiecte finalizate în anul 2018
“Tineri vulnerabili accesând și susținând
training-ul vocațional și ucenicia”

Perioadă de implementare: 01.09.2015 –
31.08.2018
Buget: 27.940 euro
Sursă de finanțare: Programul Erasmus+ 2015,
Key Action 2 Cooperare și Inovare pentru
schimbul de Bune Practici, Parteneriat strategic
pentru educație și instruire profesională
Rezultate:
 Analiza politicilor și abordărilor actuale;
 Analiza practicilor: studii de caz;
 Rapoarte cu privire la schimbul de practici
în cadrul vizitelor;
 Rețeaua de practică;
 Resurse educaționale on-line: Manual;
 Resurse educaționale on-line: Resurse
suplimentare;
 Pilotare, evaluare și finalizare resurse
educaționale on-line;
 Evenimente multiplicatoare.
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PRALT "Prevenirea radicalizării juvenile:
Promovarea utilizării alternativelor la detenție
prin formarea judiciară"
Perioadă de implementare: 01.07.2016 –
30.06.2018
Buget: 38.554,24 Euro
Sursă de finanțare: Action Grants, Justice
Programme, European Comission
Rezultate:
 1 raport european: “Situația radicalizării la
tinerii din Europa și folosirea alternativelor la
detenție în Statele Membre UE”;
 5 rapoarte naționale: “Situația radicalizării
la tineri și folosirea alternativelor la detenție”;
 3 vizite de studiu în Germania, Belgia și
Olanda;
 1 manual compus din 5 volume, traduse în
5 limbi străine, pentru instruirea specialiștilor,
la nivelul fiecărei țări partenere;
 1 curs de pregătire online conceput pe baza
manualului de pregătire;
 O politică având în conținut recomandări cu
privire la radicalizarea juvenilă: promovarea
măsurilor alternative la detenție prin
pregătire juridică;
 O conferință finală pentru diseminarea
rezultatelor la Madrid.

Proiect Prevenirea Radicalizării în Penitenciare
(R2Pris)

Perioadă de implementare: 01.07.2016 –
30.06.2018
Buget: 38.554,24 Euro
Sursă de finanțare: Action Grants, Justice
Programme, European Comission
Rezultate:
 Cadru metodologic privind radicalizarea şi
strategiile de prevenire a radicalizării în
sistemul penitenciar;
 Instrumente de analiză a riscului de
radicalizare;
 Curs de formare pentru personalul de
penitenciare, vizând detectarea şi modul de
abordare a indivizilor vulnerabili, cu potenţial
de risc de radicalizare;
 Portal formare e-learning;
 5 seminarii naţionale, cu 15 actori cheieexperţi naţionali şi 15 internaţionali;
 1 seminar internaţional;
 1 ghid şi o bază de date online, cu exemple
de bune practici privind radicalizarea şi
prevenirea acesteia în mediul penitenciar;
 3 sesiuni de training transnaţional,
implicând 18 participanţi fiecare (o echipă din
fiecare ţară).
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RASMORAD P&P - Raising Awareness
and Staff Mobility on violent
RADicalisation in Prison and Probation
services”-„Sporirea Gradului de
Conștientizare și Mobilizare a
Personalului cu privire la Radicalizarea
din Penitenciare și Serviciile de
Probațiune ”
Perioadă de implementare: ianuarie
2017 – decembrie 2018
Buget: 37.957,18 euro
Sursă de finanțare: Programul Judicial
Cooperation in Civil or Criminal Matters
Obiective:
 Îmbunătățirea metodologiilor de
evaluare a riscurilor cu privire la
radicalizarea violentă, ce are loc în
prezent în Italia, Portugalia, Franța,
Bulgaria, România, Belgia și Cipru;
 Dezvoltarea unui sistem de alertă
timpurie
pentru
detectarea
și
prevenirea deviațiilor extremiste în
rândul deținuților;
 Dezvoltarea cunoștințelor despre
instrumentele de identificare în vederea
combaterii radicalizării în sistemele
corecționale.

DERAD: Counter radicalization through the Rule of the Law,
(„Contra-radicalizarea prin intermediul statului de drept”)
Perioadă de implementare: 1 iulie 2016 – 31 decembrie 2018
Buget: 76.838 euro
Sursă de finanțare: Comisia Europeană, prin programul
„Directorate General JUSTICE and CONSUMERS”
Obiective:
 Schimbul de informații și bune practici privind combaterea
radicalizării și a terorismului, prin normele de drept;
 Explorarea oportunităților oferite de Decizia Cadru
909/829/947, privind reducerea tensiunilor și reducerea
nemulțumirilor care conduc la recrutarea teroriștilor din
rândul deținuților și a persoanelor aflate sub probațiune;
 Coordonarea dintre sistemul judiciar, personalul din
închisori și lucrătorii din domeniul de reabilitare și
resocializare, prin transferul de deținuți și persoane aflate sub
probațiune în țara lor de origine, întărirea legăturilor cu
comunitatea și consolidarea politicilor sociale prin
intermediul parteneriatului public-privat;
 Facilitarea cooperării între CEPOL și Portalul E-Justice, ca
parte a unei coordonări mai bune între serviciile de asistență
și serviciile judiciare;
 Integrarea activităților de pregătire a partenerilor din
diferite state cu Portalul E-Justice, ca instrument de referință
în contextul pregătirii judiciare.

EIGEP - Linii directoare europene de
interacţiune pentru profesioniştii din
domeniul educaţiei care lucrează cu
minorii în contextul justiţiei juvenile
Perioadă de implementare: 1 noiembrie
2015 – 31 decembrie 2018
Buget: 49.933 euro
Sursă de finanțare: Uniunea Europeană
în cadrul programului Erasmus +,
acțiunea cheie 3 „Sprijin pentru reforma
politicilor”
Rezultate:
 Cercetare comparativă privind
interacţiunea dintre sistemul justiţiei
juvenile şi cel educaţional în 4 ţări
europene;
 Profil european al competențelor
specifice profesioniștilor din domeniul
educației care lucrează cu copiii din
sistemul justiției juvenile;
 Recomandări
privind
educaţia
minorilor şi a tinerilor privaţi de
libertate.
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Proiecte derulate în anul 2018

PRALT
"Prevenirea radicalizării
juvenile: Promovarea utilizării
alternativelor la detenție prin
formarea judiciară"
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MenACE – Mental Health,
Aging and palliative care in
European prisons

“Tineri vulnerabili accesând și
susținând training-ul
vocațional și ucenicia”

„Linii directoare europene de
interacțiune pentru profesioniștii din
domeniul educației care lucrează cu
minorii în contextul justiției juvenile
(EIGEP)”
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IMAGINE ȘI COMUNICARE

Revista de practică penitenciară
În anul 2018 a fost reluat procesul de editare a Revistei de practică penitenciară, concepută ca un spaţiu
de dezbatere şi dialog, sub auspiciul colaborării dintre Administrația Națională a Penitenciarelor și
Universitatea București, prin Facultatea de Sociologie și Asistență Socială. Revista include articole de relevanță
pentru domeniul penitenciar, abordări inedite asupra politicilor din domeniul penal, din practica
internațională, precum și elemente de noutate referitoare la evenimentele cu caracter profesional (e.g. conferințe, proiecte, dezbateri etc.), desfășurate la nivel
național și internațional. Primul număr, în noul format, a fost publicat on-line în data de 15.01.2019.

Expo-conferinţa Internaţională Black Sea Defence and Aerospace 2018 (BSDA)
În perioada 16-18 mai 2018, Administraţia Naţională a Penitenciarelor a contribuit la organizarea Expo-conferinţei Internaţionale Black Sea
Defence and Aerospace 2018 (BSDA 2018), eveniment care s-a bucurat de sprijinul Guvernului României, prin Ministerul Apărării Naționale şi
Ministerul Afacerilor Externe. Sistemul penitenciar a participat, în calitate de invitat şi expozant, cu tehnică specifică, precum şi cu mijloace
auto şi exerciții tactico-aplicative desfășurate cu personal din cadrul penitenciarelor Iași, Craiova, Giurgiu, Mărgineni, Constanța-Poarta Albă,
sub directa coordonare a grupului de ofiţeri din cadrul aparatului central.
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Creaţie literar-artistică
În perioada mai-august 2018, a fost organizată Ediţia a X-a a Concursului naţional „Creaţie şi penitenţă”, care a inclus trei secţiuni: poezie, eseu
și grafică.
În aceste coordonate, la secţiunea Poezie, au fost trimise spre jurizare 152 de creaţii ale persoanelor private de libertate. La secţiunea Eseu,
s-au înscris 32 de lucrări. Pentru a marca cei 100 de ani de la Marea Unire, secțiunea Grafică a avut ca temă „Anul Centenar”, fiind înscrise 10 lucrări
ale deţinuţilor. Etapa finală, de premiere a celor mai reușite lucrări, a avut loc pe scena Teatrului „Nottara”, în contextul Festivalului MultiArt
pentru Deţinuţi „Dana Cenușă – Descătuşare prin cultură”, Ediţia a X-a.

Tradiţie şi Folclor
În colaborare cu Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”, în data de 14
septembrie 2018, a fost organizat Festivalul de folclor pentru deţinuţi, ediția a IV-a.
La eveniment au participat 90 deţinuţi din 21 unități din sistemul penitenciar,
la cele trei secțiuni prevăzute: dansuri tradiționale românești, muzică populară și
expoziție de artizanat cu obiecte confecționate de către deținuți în cadrul atelierelor
ocupaționale.
Penitenciarele participante au fost: Aiud, Arad, Bacău, Botoșani, Bistrița,
București-Rahova, București- Jilava, Constanța Poarta Albă, Focșani, Găești, Galați, Gherla, Giurgiu, Mioveni, Mărgineni,
Ploiești, Ploiești Târgșorul Nou, Timișoara, Tulcea. De la nivelul centrelor, participarea a fost asigurată de Centrul de
Detenție Craiova și Centrul Educativ Târgu Ocna.

Teatru Multiart Nottara
Festivalul MultiArt pentru Deţinuţi „Dana Cenușă – Descătuşare prin cultură”,
Ediţia a X-a – eveniment unic în spaţiul european – a fost organizat în colaborare cu
Teatrul „Nottara” din Bucureşti, în luna noiembrie 2018, ca secţiune distinctă în
cadrul Festivalului Internaţional de Teatru Fest(in) pe Bulevard.
La ediţia din acest an s-au pus în scenă 6 piese de teatru cu participarea a 66 de
deţinuţi din penitenciarele Bacău, Bistriţa, București-Jilava, Bucureşti-Rahova,
Craiova și Codlea.
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MODERNIZAREA ȘI DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SISTEMULUI PENITENCIAR
Dinamica bugetului de stat aprobat sistemului administrației penitenciare, în perioada 2008-2018
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

Buget final (mii lei)

2008
844.403

2009
795.935

2010
751.050

2011
938.632

2012
912.505

Buget initial (mii lei)

653.128

759.177

758.396

776.875

838.660

2013
2014
2015
2016
2017
2018
1.005.747 1.034.733 1.114.246 1.149.765 1.135.091 1.321.206
846.653

1.006.498

996.417

1.269.554 1.163.606 1.316.760
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Cost mediu lunar/deținut raportat la bugetul alocat, în perioada 2008 - 2018
Efectiv mediu de deținuți
27.777

26.679

29.263

27.525

31.720

Cost mediu/deținut (lei/lună)

33.053

31.847

29.079

27.984

26.251

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

5.180,75

3.754,14

3.521,06

3.281,73

2.782,75

2.587,08

2.446,08

2.724,99

2.321,51

2.538,5

2.595,74

22.104

2018

Cost mediu lunar/deținut, raportat la bugetul alocat pentru bunuri și servicii,
în perioada 2008 - 2018
Efectiv mediu de deținuți
27.777

26.679

27.525

29.263

31.720

Cost mediu/deținut (lei/lună)

33.053

31.847

29.079

27.984

26.251

2008
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2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

837,57

690,13

831,04

670,04

534,66

463,59

448,35

512,28

485,95

524,56

503,29

22.104

2018

Se remarcă, în decursul
perioadei analizate, o creştere a
costului lunar/deţinut, raportat
la bugetul aprobat, aspect
determinat de modificările
legislative, care au condus la
suplimentarea fondurilor alocate
de la bugetul de stat, în contextul
diminuării numărului de deţinuţi.
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Valoarea obiectelor de inventar achiziționate pentru
îmbunătățirea condițiilor de muncă,
în perioada 2016 - 2018 (lei)8

Valoarea obiectelor de inventar achiziționate pentru
îmbunătățirea condițiilor de detenție,
în perioada 2016 - 2018 (lei)8

8.594.407,00

12.854.239,00

5.168.249,92
2.632.572,39

2.872.023,12

2016

2.078.268,78

2016

2017
2018

8

2017
2018

Remarcăm, din analiza datelor comparative, că în anul 2016 s-au efectuat cheltuieli majore pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă
pentru personal şi a celor de detenţie, preocuparea administraţiei menţinându-se, în acest sens, și în următorii ani.

8

Deși fondurile destinate îmbunătățirii condițiilor de muncă pentru personal și a celor de detenție au fost alocate și anterior anului 2015, începând cu anul 2016, s-a procedat la centralizarea defalcată a cheltuielilor cu această
destinație.
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Costurile aferente lucrărilor de reparații curente pentru
îmbunătățirea condițiilor de muncă,
în perioada 2016 - 2018

Costurile aferente lucrărilor de reparații curente pentru
îmbunătățirea condițiilor de detenţie,
în perioada 2016 - 20189

2018
2017
2016

2018
1.469.314,04

4.077.919,81

2017

2.064.849,00

3.062.184,00

2016
5.376.549,00

7.769.558,00
9

Evoluția numărului de autovehicule pentru transportul deținuților,
în perioada 2008 - 2018

În scopul verificării conformităţii cu aplicarea unitară a prevederilor
legale în domeniul de resort şi calitatea componentelor în construcţii, pe
parcursul anului 2018, au fost verificate stadiile fizice ale lucrărilor pentru 11
obiective aflate în construcţie.
Au fost derulate şi alte inspecţii în faze determinante ale execuţiei
lucrărilor la 3 obiective de investiţii, verificându-se 10 faze determinante,
conform programului de control al calităţii.
Au fost încheiate 10 procese verbale de recepţie, la terminarea lucrărilor
pentru 6 obiective de investiţii.

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

0
14

9
3
2
4
3

9

Idem pct. 8.
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DEZVOLTAREA CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE, INSTITUȚIONALE ȘI INTERINSTITUȚIONALE PRIN MODERNIZAREA
SERVICIILOR INFORMATICE ȘI DE COMUNICAȚII EXISTENTE
1. În cursul
anului 2018 a fost
derulat, de către
Serviciul de
Telecomunicații
Speciale, un audit al
sistemului
informatic, axat pe
principalele breșe de
securitate și
vulnerabilități ale
sistemului,
rezultând un set de
recomandări, ce au
fost, ulterior,
implementate în
proporție de 95%.

2. Sistemul de
audiere prin
videoconferință a
deținuților a
beneficiat de
instalarea licențelor
necesare înrolării
tuturor celor 47
terminale în sistemul
propriu, ceea ce a
permis organizarea
audierilor,
independent de
Serviciul de
Telecomunicații
Speciale.

3. Odată cu intrarea
în vigoare a legislaţiei
europene privind protecția
persoanelor fizice, referitor la
prelucrarea datelor cu
caracter personal, de către
autorități, au fost aplicate
următoarele măsuri tehnice
şi organizatorice:
 Jurnalizarea accesului la
baza de date a deținuților
pentru instituțiile din afara
sistemului penitenciar;
 Jurnalizarea accesului la
informațiile angajaților;
 Limitarea la un set minim
de date şi eliminarea
conturilor generice;
 Informarea utilizatorului
cu privire la condițiile în
care poate prelucra datele
cu caracter personal și
obligativitatea asigurării
unei evidențe proprii a
prelucrărilor de date, în
vederea identificării
motivului accesării acestor
date.

4. Modificarea
aplicațiilor Pontaje și
Salarizare, a fost
absolut necesară,
pentru alinierea la
dispozițiile Legii nr.
153/2018 și a
Ordonanței nr.
114/2018.
A fost demarată,
astfel, dezvoltarea
unei aplicații de
salarizare integrate cu
aplicațiile PHR și
Pontaje.

5. În vederea
calibrării
instrumentelor
standard de evaluare a
deținuților, aflate în
etapa de pilotare, au
fost transmise
informațiile necesare
pentru ajustarea
valorilor coeficienților.

6. A fost creat un
mecanism de filtrare a
datelor deținute de
Autoritatea Națională
pentru Persoane cu
Dizabilități, în scopul
evitării erorilor în
acordarea plăților
necuvenite (prestații
sociale), pentru
persoanele aflate în
arest/detenție.

57 |

Raport de activitate – 2018

7. Au fost
definitivate
modulele
informatizate pentru
gestionarea
sesiunilor de mutări
ale personalului în
sistemul
penitenciar.
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8. În vederea
implementării
aplicației Sistem
Online de
Monitorizare (SOM),
au fost dezvoltate
modulele de
autentificare și acces
pe bază de roluri.

9. A fost realizată
o aplicație pentru
evidența procedurilor
operaționale și de
sistem din ANP,
aplicație ce va fi
distribuită și unităților
penitenciare în 2019.

10. Rescrierea
aplicației PMSWeb,
strategică pentru sistemul
penitenciar, a devenit un
obiectiv realizabil odată cu
lansarea proiectului POCA,
în care sunt incluse și
implementarea unei
aplicații de control intern
managerial, cât și
efectuarea unui audit de
securitate a sistemului
informatic. De asemenea,
în cadrul proiectului sunt
prevăzute pentru achiziție
și echipamentele
hardware, ce vor găzdui
aplicațiile de evidență și
SCIM.

11. Aplicația pentru
evidența
zilelor executate în
condiții improprii,
conform Legii nr.
169/2017 privind recursul
compensatoriu – PMSRC,
a fost implementată
începând cu data de
29.08.2017, pentru
stabilirea perioadelor în
care clădirile au fost
declarate neconforme, din
anul 2012 până în
prezent. Calculul automat
al zilelor câștigate, ca
urmare a cazării în condiții
improprii, a fost
implementat începând cu
data de 19.10.2017.
Modificări importante au
fost aduse aplicației la
finalul anului 2018, fiind
dată în pilotare o nouă
versiune.
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REALIZĂRI PARȚIALE ȘI NEREALIZĂRI
 Necesitatea modificării Statutului funcționarului public cu statut special din sistemul administrației penitenciare a fost determinată de aspecte
obiective, imperative chiar, respectiv declararea neconstituțională a două acte subsecvente legii. Din cauza faptului că acest proces este unul
anevoios, cu întindere în timp, fiind implicate instituții din exteriorul sistemului administrației penitenciare, neadoptarea modificărilor a determinat
apariția unor dificultăți în procedura disciplinară şi evaluarea performanţelor profesionale;
 Proiectul de modificare a Statutului va reglementa și alte aspecte legate de cariera funcționarului public cu statut special, ceea ce temporizează, de
asemenea, adoptarea unor alte acte subsecvente, cu impact asupra personalului din sistemul administrației penitenciare (e.g. Ghidul carierei);
 Nu a fost posibilă atribuirea contractului de servicii destinate blocării și întreruperii radiocomunicațiilor în perimetrele unităților din sistemul
penitenciar, dat fiind faptul că ofertele prezentate nu au corespuns cerințelor din caietul de sarcini;
 Rețeaua sanitară din sistemul penitenciar este încă deficitară, raportat la necesarul de medici specialiști. O explicaţie, în acest sens, este reprezentată
de deficitul de personal medical existent la nivel național. Lipsa medicilor specialiști reprezintă, în continuare, o problemă majoră a sistemului
penitenciar, putând fi identificată ca o vulnerabilitate în analiza cauzelor premergătoare hotărârilor CEDO împotriva statului român;
 Migrarea specialiștilor IT&C către sectorul privat, în care beneficiile salariale sunt mai motivante, iar perspectivele de dezvoltare profesională sunt
mai ample, exercită o influenţă negativă asupra acestui domeniu, în contextul în care toate activitățile desfășurate sunt informatizate;
 În cursul anului 2018, nu a fost posibilă creșterea capacităţii de transfer și a gradului de realizare a separațiunii, prin darea în exploatare de noi
autospeciale, întrucât nu s-a încheiat acordul cadru pentru furnizarea de mijloace auto de transport deţinuţi;
 Realizarea parţială a numărului de locuri noi şi modernizate de detenţie, prevăzute în etapa I din Calendarul de măsuri (352 locuri din totalul de 816
locuri);
 În pofida eforturilor intense de scriere a aplicațiilor proiectelor Correctional și 4NORM-ality, în decursul anului 2018 nu a fost posibilă contractarea
acestora din cauza neidentificării unui partener academic și a prelungirii etapei de analiză calitativă;
 Informatizarea procesului de evaluare psihologică (prin aplicarea pe calculator a probelor psihologice utilizate în selecția de personal și gestionarea
electronică a datelor rezultate din evaluare) reprezintă, momentan, un proces realizat doar parțial.
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PERSPECTIVE
 Darea în folosință a unui număr total de 464 locuri de cazare: 246 locuri noi și 218 locuri modernizate;
 Aprobarea indicatorilor tenhico-economici, de către Comisia interministerială din cadrul MDRAP, pentru obiectivul de investiții „P47 Berceni –
Penitenciar de 1000 locuri”;
 Încheierea Contractului de proiectare și elaborarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „P48 Unguriu – Penitenciar de 900 locuri”;
 Promovarea proiectului de Hotărâre de Guvern pentru achiziția Studiului de fezabilitate destinat construirii Institutului Național de Administrație
Penitenciară;
 Aplicațiile de proiecte dezvoltate în anul 2018, destinate îmbunătățirii infrastructurii sistemului penitenciar, vor permite crearea, conform calendarului
stabilit pentru următorii 5 ani, a unui număr de 3.280 de locuri noi de deținere;
 Definitivarea și agrearea cu Operatorul de Program a aplicațiilor proiectelor Correctional și 4NORM-ality, semnarea contractelor de finanțare și
demararea activităților proiectelor;
 Continuarea implementării, împreună cu instituțiile publice cu atribuții în domeniul asistenței postdetenție, a Strategiei naționale de reintegrare
socială a persoanelor private de libertate, aprobată prin H.G. nr. 389/2015 şi elaborarea unui nou proiect de Hotărâre de Guvern pentru următorul
ciclu strategic 2020 – 2024;
 Continuarea demersurilor instituționale pentru ocuparea posturilor vacante, în dependență de alocarea fondurilor bugetare necesare;
 Continuarea procesului de consolidare a cadrului legislativ, atât în materia executării pedepselor privative de libertate, cât şi în privinţa organizării şi
funcționării sistemului administrației penitenciare și unităților subordonate;
 Continuarea demersurilor de modificare a cadrului legislativ pentru optimizarea funcţionării cabinetelor medicale din cadrul unităților penitenciare,
prin preluarea posturilor și a personalului medical aferent, în structura organizatorică a penitenciarelor - spital;
 Creșterea gradului de siguranță a unităților penitenciare, prin modernizarea sistemelor integrate de pază, supraveghere și control acces, în limita
alocărilor bugetare;
 Diminuarea fenomenelor cu care se confruntă sistemul penitenciar (e.g. introducerea de obiecte interzise, substanțe psihotrope, amenințări la
siguranța personală a lucrătorilor) şi dotarea cu mijloace moderne de detecție, alarmare și intervenție, în limita alocărilor bugetare;
 Diminuarea fenomenelor disfuncționale, de la nivelul populației carcerale, prin optimizarea intervențiilor multidisciplinare;
 Definitivarea şi promovarea proiectului de ordin “Standard privind condițiile de muncă”;
 Promovarea unei culturi de prevenţie, prin continuarea informării şi instruirii angajaților, precum şi prin accentuarea conștientizării riscurilor existente
la locul de muncă;
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Implementarea Planului de măsuri pentru creșterea satisfacției personalului privind comunicarea la nivelul organizației;
Continuarea demersurilor de creștere a gradului de informatizare a activităților, în vederea reducerii birocrației;
Integrarea aplicațiilor de pontaje, salarizare și resurse umane;
Implementarea unui serviciu web pentru selectarea persoanelor care execută o pedeapsă privativă de libertate, ce sunt încadrate în categoria
persoanelor cu dizabilități, pentru evitarea acordării plăților necuvenite;
În cadrul proiectului SIPOCA, achiziționarea serviciilor de consultanță pentru dezvoltarea aplicației informatizate PMSWeb, implementarea aplicației de
control managerial intern și realizarea unui audit de securitate a rețelei informatice;
Dezvoltarea parcului de echipamente IT&C, la nivel sistemic;
Operaționalizarea centrelor de date STS București și Cristian, în vederea asigurării continuității serviciilor IT&C și a recuperării în caz de dezastru;
Implementarea aplicației de gestiune a mișcărilor de personal din cadrul sistemului penitenciar;
Implementarea aplicației Sistem On-line de Monitorizare (SOM), la nivelul întregului sistem penitenciar, pentru monitorizarea şi optimizarea
intervențiilor de natură IT.

“Factorul esențial al progresului este timpul.”
Roger Martin du Gard
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