
 
 

372/02/08.01.2020        Nr. 727/08.01.2020 

Raport de activitate al reprezentantului instituției din comunitate  

din cadrul DGASPC Brașov pe anul 2019 
 

Subsemnatul Mailat Radu Ioan, responsabil de aplicarea prevederii Legii nr. 253/2013 

privind executarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri neprivative de libertate 

dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal la nivelul DGASPC Brașov, prezint 

actualul raport de evaluare internă pentru anul 2019. 

 

I. Resurse şi proces 

1. Resursele umane disponibile pentru activitatea de aplicare a Legii nr. 253/2013 

sunt: 

[X] Suficiente  [] Insuficiente 

 

2. Colaborarea cu serviciile de specialitate din cadrul DGASPC Brașov pentru punerea 

efectivă în executare a pedepselor cu munca neremunerată în folosul comunității a fost: 

[] Foarte bună  [X] Bună [] Satisfăcătoare [] Nesatisfăcătoare 

 

3. Procedura internă de lucru privind modalitatea de executare a pedepselor cu munca 

neremunerată în folosul comunității la nivelul DGASPC Brașov a fost: 

[X] Elaborată  [] În curs de elaborare  [] Neelaborată 

 

II. Rezultate 
 

1. Numărul total de dosare primite 

spre monitorizare 

În funcție de instituția care a transmis dosarul 
De la Parchet De la Serviciul de Probațiune 

4 2 2 
 

2. Numărul total de ore de muncă 

neremunerată în folosul comunității 

prestate la nivelul DGASPC Brașov 

Numărul de dosare în funcție de totalul orelor de muncă 

neremunerată ce trebuiau prestate 
60 de ore 120 de ore 

344 2 2 
 

3. Locații din cadrul DGASPC Brașov unde au fost efectuate orele de muncă 

neremunerate în folosul comunității 

Număr ore efectuate 

monitorizate 

a) Sediu DGASPC Brașov – str. I. Maniu nr. 6 16 

b) Sediu DGASPC Brașov – str. Apullum nr. 3 54 

c) Complexul de Servicii Cristian 274 

d) Complexul de Servicii Săcele 0 

e) Complexul de Servicii Tărlungeni 0 

f) Centrul de Plasament „Sf Stelian“ Ghimbav 0 
 

Nr. crt Atribuția și funcția Nume și prenume Data întocmirii Semnătura 

1 
Întocmit, 

Consilier, RIC 
Mailat Radu Ioan 08.01.2020 

 
 


