
 

 

 

NOTĂ INFORMATIVĂ 

la proiectul ordinului directorului Administrației Naționale a Penitenciarelor  cu 

privire la modalitatea de organizare și funcționare a comunităților terapeutice în 

instituțiile penitenciare 

 

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului 

Proiectul ordinului directorului Administrației Naționale a Penitenciarelor  cu 

privire la modalitatea de organizare și funcționare a comunităților terapeutice în 

instituțiile penitenciare este elaborat de către Administrația Națională a 

Penitenciarelor. 

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile 

urmărite 

Proiectul actului normativ a fost elaborat în temeiul prevederilor art. 2191 Cod 

de executare. Scopul proiectului constă în reglementarea modalității de organizare și 

funcționare a comunităților terapeutice în instituțiile penitenciare, care reprezintă un 

mecanism eficient de reabilitare și reintegrare socială a persoanelor condamnate 

drog-dependente. 

Astfel, potrivit art. 2191 alin. (1) din Codul de executare, în instituțiile 

penitenciare pot fi organizate comunități terapeutice pentru condamnații cu istoric 

de consum de droguri și de alte substanțe psihotrope, cu excepția celor aflați în regim 

inițial de deținere în penitenciar de tip închis. 

În conformitate cu art. 2191 alin. (2) din Codul de executare, comunitatea 

terapeutică reprezintă un spațiu delimitat fizic, aflat în incinta instituției penitenciare, 

în care este aplicat un complex de metode de tratament care se referă la activitățile, 

strategiile, tehnicile, interacțiunile interpersonale și sociale, folosite pentru 

impulsionarea participării condamnatului la propriul proces de recuperare și însușire 

a unui mod corect de viață, de schimbare comportamentală, de învățare și exersare a 

unor noi responsabilități sociale. 

Scopul general al comunității terapeutice constă în susținerea participării 

rezidentului în procesul de recuperare și însușire a unui mod de corect de viață, 

schimbarea comportamentală, dezvoltarea și formarea de noi abilități și 

responsabilități sociale. 

Dezvoltarea comunităților terapeutice în instituțiile penitenciare va contribui la 

diminuarea substanțială a fenomenului de consum de droguri în rândul persoanelor 

private de libertate, care a atins o pondere alarmantă, fiind în creștere continuă, 

respectiv va contribui la reabilitarea și adaptarea socială a acestor persoane. 

Avem certitudinea că aplicarea tratamentului condamnaților drog-dependenți 

în cadrul comunităților terapeutice va consolida pachetul comprehensiv de servicii 

pentru persoanele drog-dependente,  va oferi acestora posibilitatea de a trăi în zone 

libere de droguri, în siguranţa de a nu interacţiona cu factori negativi ce pot 

condiţiona consumul, va asigura folosirea mai eficientă a timpului petrecut în 



 

 

 

detenţie, precum şi va contribui la creşterea şanselor de reintegrare socială. 

3. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi 

Proiectul stabilește modalitatea de organizare și funcționare a comunităților 

terapeutice în instituțiile penitenciare, în cadrul cărora condamnații din diferite tipuri 

de penitenciare pot desfășura activități terapeutice în comun și pot fi plasați în același 

sector de deținere, cu condiția că în celule sunt respectate condițiile de detenție 

pentru tipul de penitenciar stabilit. 

Proiectul Regulamentului privind modalitatea de organizare și funcționare a 

comunităților terapeutice în instituțiile penitenciare a fost structurat într-o succesiune 

logică în 11 capitole și 5 anexe, după cum urmează: 

1. capitolul I - reglementează dispozițiile generale cu privire la modul de 

organizare și funcționare a comunităților terapeutice în instituțiile penitenciare; 

2. capitolul II – stabilește structura organizatorică a comunității terapeutice și 

programul de tratament; 

3. capitolul III – reglementează procedura de includere și de excludere a 

rezidenților; 

4. capitolul IV – stabilește structura organizatorică a personalului și 

rezidenților; 

5. capitolul V – reglementează activitățile de bază în cadrul comunităților 

terapeutice; 

6. capitolul VI – stabilește regulile comunităților terapeutice; 

7. capitolul VII – reglementează recompensele și penalizările; 

8. capitolul VIII – reglementează etapele și fazele tratamentului în cadrul 

comunităților terapeutice; 

9. capitolul IX – stabilește chestiunile privind finalizarea tratamentului în 

cadrul comunității terapeutice; 

10. capitolul X – reglementează controlul activității comunității terapeutice; 

11. capitolul XI – dispoziții finale. 

Reieșind din importanța proiectului actului normativ și ținând cont de faptul că 

implementarea acestuia va permite includerea noilor rezidenți în comunitatea 

terapeutică creată în cadrul Penitenciarului nr. 9 - Pruncul, în temeiul art. 56 alin. (3) 

din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, se propune intrarea în vigoare 

a ordinului directorului Administrației Naționale a Penitenciarelor la data publicării 

în Monitorul Oficial. Această dispoziție va permite aplicarea imediată a noilor 

prevederi în scopul diminuării fenomenului de consum de droguri în rândul 

persoanelor private de libertate. 

4. Fundamentarea economico-financiară 

Implementarea prezentului proiect se va realiza în limita alocațiilor bugetare 

aprobate. 

5. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare 



 

 

 

În urma aprobării proiectului de ordin nu este necesar de armonizat alte acte 

normative. 

6. Avizarea şi consultarea publică a proiectului 

În scopul respectării prevederilor art. 20 din Legea nr. 100/2017 cu privire la 

actele normative și Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, 

anunţul privind iniţiativa de elaborare a actului normativ a fost publicat pe pagina 

web oficială a Administrației Naționale a Penitenciarelor 

(http://anp.gov.md/randomanunt-privind-initierea-elaborarii-proiectului-de-act-

normativ-modalitatea-de-organizare).  

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparența în 

procesul decizional, proiectul actului normativ a fost plasat pe pagina web oficială a 

Administrației Naționale a Penitenciarelor www.anp.gov.md, compartimentul 

„Transparența”, directoriul „Consultări publice”.  

7. Constatările expertizei anticorupție 

Autorul proiectului a efectuat expertiza anticorupție, în rezultatul căreia s-a 

constatat că prevederile proiectului actului normativ corespund scopului declarat în 

nota informativă și sunt potrivite interesului public. Proiectul ordinului directorului 

Administrației Naționale a Penitenciarelor nu conține factori generatori de riscuri de 

corupție. 

 

 

 

 

Șef al Direcției juridice, 

comisar principal de justiţie      Alexandru CRUDU 
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