
Buna ziua 
 
Referitor in special la problema popotelor, apreciem ca mai pot fi introduse cateva argumente pentru 
mentinerea situatiei existente, astfel: 
 
1. Personalul din sistemul penitenciar este obligat sa se prezinte la alarme care pot fi atat de exercitiu cat si 
pentru situatii reale. In cazuri de revolte, de ex, prezenta salariatilor in interiorul unitatii poate fi de peste 24 
de ore. Au fost cazuri in care personalul a fost mentinut in serviciu continuu 7 zile. Similar unitatilor militare, 
si penitenciarele trebuie sa aiba posibilitatea de a-si hrani personalul in situatii speciale.  
 
2. Functiile de bucatar si ospatar sunt prevazute in organigrame conform HG si OMJ care stabilesc numarul 
de functii pe sistem dar si pe fiecare unitate in parte. Guvernul si MJ au decis ca aceste functii sunt utile si 
necesare si le-au prevazut in acte normative, prin urmare nu se poate considera ca salariul platit pentru cei 
care le ocupa, trebuie recuperat prin pretul alimentelor. Totodata, atunci cand se calculeaza costurile cu 
detinutii, se includ toate salariile personalului. In cazul functiilor de la popote, salariile personalului se 
calculeaza de 2 ori, si pentru detinuti si pentru personal?  
 
3. Majoritatea unitatilor sunt situate in comune/sate sau terenuri izolate fiind practic imposibil de identificat 
solutii pentru hranire in imprejurimi. Personalul nu poate parasi unitatea avand in vedere activitatile specifice 
si chiar daca ar putea iesi din unitate nu are unde sa identifice spatii de servit masa. exemplele sunt 
nenumarate: Margineni, Targsor, Jilava,  Poarta Alba, etc. 
 
4. Norma de hrana se acorda pe zile calendaristice insa personalul lucreaza in diferite tipuri de programe 8, 
12 sau 24 de ore, nefiind prezent zilnic la serviciu. Salariatii din grupele de interventie vin la serviciu de 8 ori 
lunar. Servirea mesei la popota nu are legatura cu norma zilnica de hrana. 
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