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Anexa nr. 2 la nr. 22696/23.01.2018 

 

 

Ghid de recomandări pentru personalul de penitenciare 

pentru prevenirea și/sau gestionarea situațiilor în care sunt victime ale unor 

agresiuni în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu 

 

Prezentul ghid cuprinde următoarele secţiuni: 

 

A. Măsuri preventive (pag. 2) 

I. Ce poţi face când te confrunţi cu o persoană furioasă/agresivă 

II. Recomandări pentru propria siguranță 

III. Recomandări privind accesarea şi interacţiunea cu platformele web de 

socializare (tip Facebook) 

 

B. Măsuri care să vizeze personalul de penitenciare, după fiecare incident în care 

a fost implicat un angajat al sistemului penitenciar (pag. 12) 

 

C. Măsuri complementare (pag. 15) 

I. Asigurarea asistenței psihologice 

 

D. Indicaţii succinte cu privire la întocmirea unei plângeri penale (pag. 16) 

 

E. Posibile situaţii (infracţiuni) în care funcţionarul public cu statut special de 

penitenciare ar putea fi victimă (pag. 17) 

 

F. Menţiuni cu privire la alte documente utile (pag. 21) 

I. Decizia directorului general al ANP nr. 679/25.09.2012 privind modalităţile de 

acordare a protecţiei pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul 

administraţiei penitenciare împotriva ameninţărilor, violenţelor şi faptelor de ultraj 

cărora le-ar putea fi victime în exercitarea funcţiei sau în legătură cu aceasta 

 

II. Procedura comună MAI-ANP privind asigurarea intervenției de specialitate 

pentru protecția personalului de penitenciare 
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A. Măsuri preventive: 

 

I. Ce poți face când te confrunți cu o persoană furioasă/agresivă  
 

Pașii următori te vor ajuta să te descurci mai bine în situații în care te confrunţi cu 

cineva furios.  

 

1. Amintește-ţi că nu e vina/problema ta.  

Furia este problema persoanei care se enervează. De regulă, furia/enervarea 

este rezultatul acţiunilor proprii sau ale altora. Furia reprezintă emoţia prin care o 

persoană poate reacţiona la ceva ce îi produce un disconfort. Chiar daca ai comis o 

greșeală, ești responsabil doar pentru greșeala respectivă, însa nu și pentru furia 

persoanei din faţa ta. Învață să-ţi controlezi propria furie, teama sau vinovăția în 

momentele respective. 

 

2. Câștigă timp.  

Dacă cineva te atacă (verbal) poți spune: „Te rog lasă-mă un minut să mă 

gândesc la asta.” Nimeni nu se va enerva pe tine dacă vede că îl iei în serios. 

Întârzierea îl poate încuraja şi pe el să gândească un pic. 

Cel mai important atunci când ceri puțin timp de gândire e să găseşti cea mai 

bună formulare pentru a transmite ceea ce îţi doreşti, fără să-l răneşti pe cel din faţa ta. 

Fiecare pas pe care îl faci te conduce spre următorul pe care îl vei face.  

Dacă faci ceva neașteptat, ceva diferit sau ceva la care cel din faţa ta nu se 

aşteaptă, există o mai mare probabilitate să se întrerupă ritmul furiei, forțându-vă pe 

amândoi să folosiți alte sisteme ale creierului pentru a vă da seama ce se întâmplă şi ce 

să faceți pentru a rezolva problema.  

Furia devine mult mai puțin periculoasă dacă oamenii gândesc în loc de a 

reacționa pur şi simplu. 

 

3. Fii atent la emoțiile tale.  

După ce ai cerut timp, fii atent la tine însuți/însăți şi urmărește simptomele fizice 

specifice furiei sau anxietății (vezi dacă ţi-a crescut pulsul, dacă respiri mai repede, 

dacă ți-ai încleștat pumnii), conștientizează ceea ce simți, încearcă să redobândești 

controlul asupra propriului corp, și să te liniștești. Acesta e cel mai important pas! Cu cât 

ești mai agitat, cu atât scad șansele să spui ceva constructiv sau să te poți concentra. 

Emoţiile pot fi puternice. Dar înainte de a te lăsa controlat de acestea şi de a spune sau 

a face ceva ce ai putea regreta, încearcă să te gândești la consecinţe. 
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4. Ce vrei să obții?  

În următoarele secunde încearcă să te gândești la ce vrei să obții, care este, de 

fapt, obiectivul tău? Uneori vei vrea să rezolvi situația, iar alteori să pleci. Cel mai 

important lucru de care să-ţi amintești este că poți obține doar un singur lucru, nu 

mai multe. Este imposibil să ajuți la calmarea cuiva şi să-l şi convingi că nu e vina ta în 

același timp. Dacă vei transmite mesaje confuze, vor fi recepționate doar cele mai 

agresive. Așa că, alege cu grijă! De cele mai multe ori oamenii își doresc ca celălalt să 

se calmeze suficient pentru a discuta rațional. 

 

5. Vorbește calm.  

O voce calmă te va ajuta şi pe tine să rămâi calm, deoarece starea interioară 

este influențată mult de factorii exteriori (nu cauzată!). Când ai de a face cu cineva 

nervos, scopul e întreruperea ritmului furiei acestuia, nu alăturarea (adică nu să te 

enervezi şi tu, cum se întâmplă de obicei). 

 

6. Păstrează distanţa.  

Oamenii furioși tind să se apropie fizic de ceilalți, invadându-le spaţiul personal. 

Dacă te retragi sau mergi înspre el, te vei agita atât tu, cât şi cealaltă persoană. Fă ceva 

neașteptat: oferă-i o țigară, oferă-i un scaun să se așeze sau îndepărtează-te pentru a-ţi 

lua ceva important precum un dosar, un pix sau ochelarii (poți să-ţi iei o foaie de hârtie 

şi un pix şi să începi să notezi, spunându-i că vrei să reții tot ce este important). 

Tot de ce ai nevoie, este un motiv pentru a te mișca. Nu trebuie să fie un 

motiv bun sau logic. Poți să te prefaci ca strănuți sau tușești şi ai nevoie de un pahar cu 

apă.  

 

7. Nu încerca niciodată să relaţionezi cu o persoana care țipă.  

Nu poți ţipa şi gândi în același timp. Dacă vrei ca o persoană furioasă să 

gândească, e nevoie să înceteze să ţipe mai întâi.  

A-i face pe ceilalți să nu mai ţipe e mai ușor decât crezi. Continuă să vorbești 

calm sau chiar șoptește încet, spunând: „Te rog vorbește mai rar. Vreau să înțeleg ce 

spui.” 

Adevărul este că poți să-i spui orice în șoaptă (să spui ceva de vreme, orice) în 

timp ce te apleci un pic înspre el. Vei vedea că, de regulă, acesta va coborî tonul, 

întrebând: „Ce ai spus?” Adesea oamenii furioși se conformează fără să gândească. 

Reducerea vitezei cu care cineva vorbește duce la scăderea intensității/volumului, de 

asemenea. Ai încercat să strigi încet/rar? Încearcă. Reușești?  
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8. Validează problema sau emoțiile persoanei.  

Mecanismul furiei se bazează pe REPETIŢIE. Persoanele furioase își repetă 

nemulțumirea, cei din jur nu înțeleg, iar aceștia reiau ideea din nou şi din nou, țipând tot 

mai tare şi fiind tot mai furioși. Soluţia constă în a întrerupe ciclul acesta de repetări. 

Validarea îi transmite celuilalt că este înțeles! 

Modul prin care poți face asta este ascultând problema şi spunându-i simplu şi 

calm: „ai dreptul să fii supărat”. Atenție: aceasta nu înseamnă că sunteți de acord cu 

furia lui! 

Validarea problemei se face spunând: „aceasta este o problemă”. 

Validarea stării emoționale: „înțeleg ca ești supărat în situația asta”. Nu folosiți 

cuvântul FURIE decât dacă vreți să aveți o ceartă cu semnificații semantice! Toți vor 

cădea de acord că sunt supărați sau îngrijorați sau preocupați, însa nu furioși! 

 

9. Nu explica.  

Explicațiile sunt o forma de a fugi sau, dimpotrivă, de a ataca. În spatele 

explicațiilor se află: 

–          dorința de a domina („eu am dreptate şi tu greșești că te enervezi”) 

–          încercarea de a fugi („nu sunt eu de vină. Ar trebui să fii nervos pe altcineva!) 

–          invalidarea – cea mai ineficientă dintre cele 3 – („nu ai dreptul să fii nervos”) 

Chiar dacă nu îţi dai seama ce se află în spatele explicaţiilor tale (fugă, agresiune 

sau invalidare, cel nervos își va da seama şi nu vei reuşi decât să îi accentuezi starea. 

 

10. Ce vrei să fac?  

Această întrebare simplă şi neașteptată este cea mai utilă tehnică cu persoanele 

nervoase. Cel nervos ori nu știe, ori nu admite că nu știe ce vrei să faci. Pentru a-ţi 

răspunde la această întrebare va trebui să se oprească şi să gândească.  
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II. Recomandări pentru propria siguranță 
 

Personalul de penitenciare se confruntă cu situații în care siguranța fizică poate 

scădea ca urmare a unor acțiuni ale deținuților.   
 

1. Fii integru! 

Este necesar ca angajații din sistemul penitenciar să respecte standardele înalte 

de integritate. Dacă nu se reușește păstrarea distanței din punct de vedere 

profesional, angajatul se va regăsi într-o situație cu posibile circustanțe negative. 

Pentru propria protecţie, este interzis să primeşti obiecte, alimente sau alte 

bunuri și produse de la deținuți, să îi ajuți altfel decât prin a îndeplini 

activitățile din fișa postului și nu te implica sprijinirea acestora în diverse 

activități ilegale. 

Un scenariu nedorit este acela în care un deținut îți dă azi un sfat dacă îi 

împărtășești problemele personale, te ajută, de exemplu, cu o recomandare de 

avocat/doctor, se oferă să plătească serviciile, pentru ca apoi să îți solicite să 

beneficieze de un tratament preferențial sau să îi întroduci diverse obiecte 

interzise. Iar dacă vei refuza, într-un anumit punct, deținutul se poate răzbuna 

direct sau prin alte persoane și va reprezenta o amenințăre atât pentru tine, cât și 

pentru familia ta. 

 

2. Este important să eviți relaționarea în mod personal cu deținuții. Aceștia 

caută în mod constant noi modalități prin care să încerce să te influențeze sau să 

te manipuleze 

Nu împărtăși deținuților problemele familiale, problemele financiare 

sau dificultățile cu care te confrunți. Nu uita că este contraindicat, şi chiar 

periculos, să faci din deţinut „prietenul” tău. De asemenea, nu discuta 

despre problemele personale cu un coleg dacă în preajmă sunt deținuți 

care te pot auzi. 

 

3. Fii prezent în tot ceea ce faci, nu lăsa rutina să apară.  

 Pentru a crea un mecanism de autoprotecție este necesar să cunoști foarte bine 

mediul în care îți desfășori activitatea, spațiul și deținuții cu care interacționezi. 

Activitățile ilegale nu se opresc în penitenciar și este necesar să fii conștient de acest 

fapt și să rămâi mereu vigilent. Dacă apare rutina, îți va scădea și atenția față de ceea 

ce se întâmplă în jurul tău, iar o altercație sau o agresiune te va lua prin surprindere.  
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4. Respectă procedurile interne și întocmește documentele aferente 

incidentelor 

Dacă etapele de intervenție sunt realizate conform procedurilor, iar ulterior sunt 

sunt realizate documentele aferente, vor scădea situațiile în care deținuții câștigă 

procesele în care afirmă, pe nedrept, că intervenția nu a fost realizată în mod 

corespunzător. 

 

5. Fii informat cu privire la membrii grupărilor infracționale 

Membrii clanurilor interlope pot genera riscuri pentru siguranța angajaților și a 

celorlalți deținuți. Aceștia se pot organiza pentru organizarea de proteste, pentru 

a „plăti polițe” între grupări sau a face acțiuni de răzbunare împotriva angajaților 

(ca urmare a întocmirii unui raport de incident sau pentru că au identificat, la o 

percheziție, un obiect interzie etc.). Pentru a contribui la siguranța ta și a colegilor 

tăi este util să cunoști preocupările deținuților și să îți informezi superiorii când 

afli detalii despre posibile pericole.  

 

6. Monitorizează activitățile de contrabandă de obiecte interzise dintre  

deținuți 

Personalul de penitenciare trebuie să fie atent la schimburile făcute între deținuți 

și la obiectele pe care aceștia le confecționează pentru a le transforma în arme 

albe cu scopul de a își spori influența și puterea în rândul deținuților. Agenții și 

ofițerii operativi trebuie să își reamintească mereu faptul că inventivitatea unui 

deținut nu are limite și că armele albe improvizate pot conduce la vătămarea unei 

persoane, poate chiar a colegului lor. 

 

Informații suplimentare privind siguranța personală pot fi găsite și în Decizia 
directorului general nr. 429 din 08.04.2011 pentru aprobarea Manualului privind 
structurile asociate pentru măsuri de securitate specială, constrângere şi control, 
precum şi pentru utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de imobilizare, Vol. I – 
Siguranţa Personală.  
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III. Recomandări privind accesarea şi interacţiunea cu platformele web de 

socializare (tip Facebook) 
 

Minime măsuri de protecţie 

 nu publicați (prea multe) informații personale despre dumneavoastră 

(adresă, număr de telefon, date financiare, aspecte detaliate privind viața 

privată); 

 Nu setaţi numele complet ca şi cont de utilizare al reţelei de socializare, 

chiar dacă acest lucru contravine termenilor şi condiţiilor impuse prin 

politica siteului – veţi fi uşor de identificat de oricine prin căutarea numelui. 

De ex: Dacă vă numiţi Andrei Ion Popescu puteţi seta ca nume al contului „Andi 

Popescu” sau „Andrei Ion”. 
 

 Limitaţi acţiunile şi interacţiunile pe internet doar la persoane şi contacte 

de care sunteţi absolut sigur că nu reprezintă un potenţial pericol. 

La secţiunea „Despre” – „Informaţii generale şi date de contact” puteţi alege separat, 

pentru fiecare categorie în parte, cine poate avea accesa datele (Public / Prietenii 

prietenilor / Prietenii / Doar eu); 
 

 nu împărtăşiţi public planurile care implică absenţa de la domiciliu 

(de ex: dacă publicaţi o fotografie realizată în Roma spunând că sunteţi pentru 5 zile în 

vacanţă alături de soţ/soţie şi copii – acest lucru poate fi folosit ca pont pentru realizarea 

unei spargeri a locuinţei personale). 
 

 nu abuzați de opțiunea „check-in” (localizare) 

Un check-in nu le spune doar prietenilor unde sunteţi, ci şi persoanelor ce pot prezenta 

pericol, care află cu această ocazie şi locul în care vă aflaţi. 

Oricine va putea vedea când și unde sunteți, aceste informaţii putând reprezenta 

ponturi pentru persoanele rău intenţionate. 

(de ex: dacă vă daţi în mod frecvent check-in într-un anumit spaţiu din oraş, aţi putea fi 

căutat / aşteptat / urmărit în acel loc de către persoane care vizează să vă facă un rău – 

ameninţări, tâlhărie, violenţe, altele). 
 

 fiți precauți în acceptarea cererilor de prietenie 

Un cont de Facebook poate fi creat de orice persoană, neputând exista un control sau o 

verificare privind existenţa individului sau a intenţiilor avute.  

Dacă totuşi doriţi să acceptaţi cererea de prietenie a unei persoane necunoscute sau să 

transmiteţi o cerere de prietenie cuiva necunoscut, puteţi include temporar utilizatorul 

http://www.anp.gov.ro/
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respectiv în grupul „Restricţionaţi” – astfel, persoanele nu vor avea acces la tot 

conţinutul profilului dumneavoastră, ci doar la informaţiile setate ca fiind „publice”.  

(click pe profilul respectiv, click pe butonul „prieteni” din dreapta numelui, click pe „Arată 

mai mult”, selectare „Restricţionaţi”) 
 

 fiţi rezervat în discuţiile purtate cu persoane pe care nu le cunoaşteţi, nu le 

împărtăşiţi detalii ce ţin de viața personală, date cu privire la familie sau la 

planurile dumneavoastră; 
 

 fiţi selectiv în alegerea fotografiilor pe care le publicaţi 

 Nu postaţi „Public” fotografii în care purtaţi uniformă sau alte elemente 

referitoare la profesia de funcţionar public cu statut special de penitenciare 

– aţi putea fi uşor de identificat în mediul online de către foşti deţinuţi cu 

care poate aţi interacţionat şi aţi putea deveni ţintă unor reproşuri, 

ameninţări sau insulte din prisma atribuţiilor de serviciu. 
 

 Nu selectaţi, ca poză de profil, o poză în care să poată fi distinse 

trăsăturile fizice ale dumneavoastră sau în care apar membri ai familiei. 

Poza de profil poate fi accesată şi mărită chiar dacă este setată să fie accesată doar de 

către prieteni. 

Dacă alegeţi, de exemplu, ca fotografie de profil sau de fundal, o poză în care apăreţi 

alături de băiatul dvs. blond cu ochii verzi şi de fata cu părul ondulat şi şaten, să nu vă 

miraţi dacă un deţinut va vorbi despre copiii dvs. făcând referire la trăsăturile acestora – 

având în vedere deţinerea, în mod ilegal, de telefoane cu acces la internet, deţinuţii pot 

căuta numele dumneavoastră pe pagina reţelei de socializare şi, dacă v-aţi setat contul 

cu numele complet, pot avea acces la diferite date publicate în spaţiul online. 
 

 nu postați fotografii sau status-uri imorale sau indecente – este posibil să 

regretați mai târziu. 

Înainte de a posta o fotografie sau un comentariu pe reţele de socializare, întrebaţi-vă 

dacă doriţi ca o persoană străină, întâlnită pe stradă, să ştie cum gândiţi sau cum 

arătaţi, de exemplu, în noul costum de baie.  

Anumite detalii publicate chiar de dumneavoastră pot fi reinterpretate, scoase din 

context şi pot conduce la acţiuni de discreditare care vă vor afecta imaginea. 

 

 nu transmiteți amenințări, nici măcar în glumă 

„Paul Balea, primul blogger român căruia părerile sale personale, exprimate public, i-ar 

putea aduce 4 ani şi 6 luni de închisoare. Iată cum sună una dintre postările lui adresate 
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judecătoarelor (...): „C.S. şi A.A. ar trebui să fie atente când ies din casă. Pot fi lovite în 

cap de nişte bolovani uriaşi. Nu-i ameninţare, dar pot să moară”, „De ce nu-i omorâm pe 

judecători ăştia de... de la Înalta Curte?”. Procurorii au considerat că, prin aceste 

postări, blogger-ul nu şi-a exprimat doar nişte opinii personale, ci şi-a îndemnat cititorii, 

în mod public, la violenţă. In plus, ameninţările lui au fost adresate direct anumitor 

judecători.” (Sursa: Ştirile Pro TV din data de 06.09.2016).  
 

 nu daţi curs şi nu provocaţi discuţii care pot conduce la apariţia unor 

conflicte 

Dacă în mediul online sunteţi participant la o discuţie în contradictoriu în care opiniile 

sunt exprimate în mod vehement, se adresează insulte şi sunt folosite exprimări cu 

conotaţii negative, încercaţi să vă retrageţi din dialog şi să nu atrageţi asupra 

dumneavoastră sentimente revanşarde. În comunităţile restrânse oamenii se cunosc 

între ei şi chiar dacă nu aveţi numele complet la utilizator, aţi putea fi uşor identificat 

după înfăţişare. 
 

 nu acceptaţi să vă întâlniţi cu persoane cunoscute pe astfel de reţele decât 

în locuri publice 

Anterior întâlnirii, comunicaţi cuiva de încredere date cu privire la acea persoană (nume 

utilizator, număr de telefon altele), data, ora şi locul stabilit. 
 

 protejaţi identitatea şi intimitatea copiilor dumneavoastră, mai ales dacă 

sunt minori, şi nu publicaţi fotografii cu aceştia 

Dacă publicaţi o poză realizată în prima zi de şcoală, spaţiul poate fi identificat uşor, la 

nivelul unui oraş mic, după elemente distinctive, iar ulterior copilul dvs. ar putea avea de 

suferit (scenariile cele mai tragice includ răpirea sau actele de pedofilie). 
 

 discutaţi cu copilul dumneavoastră despre posibilele pericole care pot 

apărea pe reţelele de socializare, explicaţi-le acestora care sunt riscurile 

dacă se întâlnesc cu persoane cu care au comunicat doar în mediul online 

şi că acestea ar putea avea intenţii ascunse 

Învăţaţi copiii să nu ofere date personale sau de identificare străinilor / persoanelor care 

nu sunt cunoscute şi de încredere în viaţa reală. Un agresor sexual poate folosi aceste 

date pentru a-l localiza şi a-i cunoaşte obiceiurile. 

Reţele de trafic de persoane / organe îşi creează conturi fictive, cu fete / băieţi de vârste 

variate, intră în discuţii cu copiii şi adolescenţi şi creează poveşti atractive  pentru ca 

ulterior să stabilească o întâlnire. 
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Cu titlu de exemplu: 

 

„Drama “online” a unei tinere de 13 ani din America 

Un alt caz este cel al unei tinere de 13 ani din America care a hotărât să povestească 

drama prin care a trecut pentru a salva alte potenţiale victime ale pedofililor.  

Drama ei a început în faţa monitorului, cu tastatura în braţe,acolo unde a crezut că l-a 

întâlnit pe EL. Credea că este un adolescent ca şi ea cu care putea să vorbească şi să 

povestească orice. În ajunul Anului Nou s-a pregătit, în secret, să-l întâlnească. După cină s-a 

prefăcut că are o durere de stomac şi s-a strecurat în afara casei. Deşi era frig, nu-şi luase 

haine groase, nu plănuia să stea foarte mult. S-a auzit strigată, dar cel care o făcuse nu era 

adolescentul de care se îndrăgostise în timpul conversaţiilor online, era un bărbat în toată firea. 

Nu-şi mai aduce aminte decât că s-a trezit sechestrată într-o maşină, fără vreo posibilitate de a 

scăpa. În cele patru zile care au urmat a fost ţinută în lanţ tot timpul, violată, bătută, torturată. 

Şansa sa a fost faptul că răpitorul a transmis, într-un grup online, imagini video ale torturii la 

care a fost supusă. Unul din membri grupului s-a speriat că ar putea fi acuzat de complicitate şi 

a anunţat poliţia.” (Sursa: Jurnalul.ro, 26.11.2014) 
 

 utilizați setările de confidențialitate (privacy settings) pentru a separa 

informațiile la care au acces persoanele din diferite grupuri – nu încadrați toate 

informațiile în categoria „Public”, aveți în vedere intimitatea voastră; 

Setările pot fi făcute separat pentru fiecare categorie în parte (Cine poate vedea 

postările viitoare / Cine mă poate contacta / Cine mă poate căuta), prin accesarea 

secţiunii „Setări” – „Confidenţialitate”; 
 

 personalizaţi setările de securitate privind parola, conectarea la cont, etc; 

Accesaţi secţiunea „Setări” – „Securitate”. 

Tot din această secţiune vă puteţi dezactiva contul. 
 

 fiţi atent(ă) la ofertele / promoţiile pe care le primiţi prin mesaje private 

Orice persoana care vrea să ajute cu adevărat spune cine este. Dacă se ascunde în 

spatele unei poze impersonale şi oferă tot felul de avantaje, există şanse să fie 

intenţionată inducerea în eroare pentru a obţine cu totul altceva. 
 

 

Consecinţele utilizării în exces, şi fără o triere minimă a persoanelor cu care se 

realizează comunicarea prin intermediul reţelelor de socializare: 

 în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu: 

- hărţuire psihică, morală, sexuală; 

- vulnerabilitate în faţa deţinuţilor, aparţinătorilor acestora sau a altor categorii de 

persoane precum spărgători de locuinţe, violatori sau chiar pedofili; 
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 la nivel personal: 

- afectarea imaginii publice, profesionale, personale; 

- dependenţă; 

- afectarea aptitudinile non-verbale, ca de exemplu menţinerea contactului vizual 

în timpul unei conversaţii, coordonarea limbajului verbal cu cel non-verbal şi 

para-verbal; 

- acumulare de frustrări în urma comparaţiilor făcute cu activităţile / evenimentele 

publicate de către ceilalţi utilizatori; 

- scăderea stimei de sine atunci când postările nu sunt citite, nu primesc aprecieri 

(like-uri); 

- apariţia unei stări de nelinişte atunci când utilizatorul nu poate folosi site-ul zilnic; 

- scăderea capacităţii de concentrare; 

- degradarea relaţiilor de familie, scăderea calităţii sarcinilor de serviciu ca urmare 

a distragerii provocate de conectarea permanentă şi interacţiunea prin 

intermediul site-ul de socializare; 

- deconectarea treptata de lumea reală; 

- apariţia izolării sociale, interpretarea greşită a relaţiilor interumane, dificultăţi de 

relaţionare sau chiar tulburări psihice. 

 

 

Mai mult, se recomandă evitarea oricărui gen de activitate publică sau 

privată, alta decât cele menţionate anterior, care v-ar expune unor riscuri similare 

celor avute în vedere (cu titlu de exemplu: consumul excesiv de alcool). 

 

  

http://www.anp.gov.ro/


 
 

 

12/28 

Str. Maria Ghiculeasa, nr. 47, sector 2, Bucureşti, România 
www.anp.gov.ro 

B. Măsuri care să vizeze personalul de penitenciare, după fiecare tip de 

incident în care a fost implicat un angajat al sistemului penitenciar  

(Anexa nr. 1 la nr. 22696/23.01.2018) 

I. Incident produs în timpul serviciului (procesul muncii sau îndeplinirea 

atribuţiilor de serviciu) 

Pentru angajatul sistemului penitenciar care a fost victima unor agresiuni sau 

dacă acesta s-a aflat în situaţia să fie ameninţat, să îi fie aduse injurii, de către deţinuţi, 

vor fi avute în vedere următoarele măsuri: 

1. Persoana care a fost victimă informează, cu celeritate, conducerea 

unităţii/şeful de tură cu privire la incidentul produs. 

2. Conducerea unităţii întreprinde demersuri şi facilitează prezentarea 

angajatului/angajaţilor la cabinet medical/spital şi ulterior, după caz, la IML. 

3. Conducerea unităţii dispune măsuri de verificare, de conservare a 

urmelor/dovezilor şi de salvarea a înregistrărilor video (dacă este cazul).  

Personalul care a luat cunoştinţă de situaţia produsă are obligaţia de a 

coopera în vederea clarificării şi/sau documentării situaţiei apărute. 

4. Directorul unităţii/şeful de tură informează, de îndată, organele abilitate 

(transmiterea unei sesizări către Poliţie/Parchet). 

Mai mult, este recomandabil ca persoana/persoanele implicate în incident, 

să formuleze şi să transmită în mod personal plângeri penale cu privire la cele 

întâmplate.  

De asemenea, directorul de unitate, împreună cu consilierul juridic,  va 

identifica dacă există alte măsuri de natură juridică care pot fi puse în mişcare 

(exemplu: acţiune reparatorie în domeniul civil, cu avocat) 
 

5. Se demarează, la nivelul unităţii, măsurile de cercetare administrativă şi 

cercetare disciplinară pentru deţinutul/deţinuţii implicaţi (după caz). 

6. Angajatul/şeful ierarhic informează lucrătorul de securitate şi sănătate în 

muncă pentru a se stabili încadrarea evenimentului (inclusiv a oricărui 

eveniment care are loc pe traseul de deplasare la/de la domiciliu spre 

serviciu). 

7. Directorul unităţii va purta discuţii cu angajatul implicat/angajaţii implicaţi în 

incident şi îl/îi va informa că pot beneficia de consiliere psihologică1. 

8. La nivelul unităţii, în funcţie de context, conducerea unităţii analizează dacă 

se impune trecerea temporară în altă funcţie a angajatului/angajaţilor 

                                                           
1 De către psihologul unităţii sau se va lua legătura cu Serviciul Psihologia Personalului. 
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(posibilitate prevăzută la art. 55, alin. 2 din Legea nr. 293/2004) sau 

schimbarea temporară a atribuţiilor de serviciu prin decizie zilnică pe unitate. 

Se va face o reevaluarea şi pe parte de medicina muncii, acolo unde este 

necesar. 

9. Se analizează şi după caz se propune transferarea în alte unităţi penitenciare 

a deţinutului/deţinuţilor implicaţi în incident. 

10. La solicitare, angajatul poate beneficia de aplicarea măsurilor prevăzute de 

Decizia nr. 679/2012. 

 

II. Incident produs în timpul liber 

Pentru angajatul sistemului penitenciar sau membru al familiei acestuia care a 

fost victima unor agresiuni sau dacă acesta s-a aflat în situaţia să fie ameninţat, să îi fie 

aduse injurii în timpul liber, de către orice persoană, precum şi în situaţia distrugerii unor 

bunuri personale, existând suspiciuni că acestea sunt în legătură cu statutul de 

funcţionar public cu statut special de penitenciare, vor fi avute în vedere următoarele 

măsuri: 

1. Angajatul informează, cu celeritate, conducerea unităţii/şeful de tură cu privire 

la incidentul produs. 

Recomandare: dacă este cazul, se încearcă, în măsura în care se 

poate, să fie conservate urmele/dovezile. 

2. Conducerea unităţii întreprinde demersuri şi facilitează prezentarea 

angajatului/angajaţilor la cabinet medical/spital şi ulterior, după caz, la IML. 

3. Angajatul transmite, în mod personal, plângere penală cu privire la situaţia 

întâmpinată, făcând menţiunea că este funcţionar public cu statut special de 

penitenciare. 

4. Conducerea unităţii dispune măsuri de verificare la nivelul unităţii, în limita 

competenţelor legale, a suspiciunilor că incidentul este în legătură cu 

atribuţiile de serviciu.  

În situaţia în care datele obţinute din mediul penitenciar întăresc 

suspiciunile că incidentul s-a produs în legătură cu calitatea de funcţionar public 

cu statut special de penitenciare, directorul unităţii  transmite o sesizare către 

organele abilitate (Poliţie/Parchet). 

Directorul va informa angajatul cu privire rezultatul verificărilor. 

După caz, directorul de unitate, împreună cu consilierul juridic, poate 

identifica dacă există alte măsuri de natură juridică care pot fi puse în mişcare 

(exemplu: acţiune reparatorie în domeniul civil, cu avocat). 
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5. Directorul unităţii va purta discuţii cu angajatul implicat/angajaţii implicaţi în 

incident şi îl/îi va informa că pot beneficia de consiliere psihologică2. 

6. La nivelul unităţii, în funcţie de context, conducerea unităţii va analiza dacă se 

impune trecerea temporară în altă funcţie a angajatului/angajaţilor (posibilitate 

prevăzută la art. 55, alin. 2 din Legea nr. 293/2004) sau schimbarea 

temporară a atribuţiilor de serviciu prin decizie zilnică pe unitate. 

Se va face o reevaluarea şi pe parte de medicina muncii, acolo unde 

este necesar. 

7. Se analizează şi, după caz, se propune transferarea în alte unităţi 

penitenciare a deţinutului/deţinuţilor implicaţi în incident, dacă rezultă 

suspiciuni cu privire la implicarea acestuia/acestora; 

8. La solicitare, angajatul poate beneficia de aplicarea măsurilor prevăzute de 

Decizia nr. 679/2012. 

 

 

III. Când se obţin date cu privire la posibile ameninţări/ intenţii de vătămare a unui 

funcţionar public cu statut special de penitenciare sau a familiei acestuia se au în 

vedere prevederile Deciziei nr. 679 / 2012 privind modalităţile de acordare a protecţiei 

pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare 

împotriva ameninţărilor, violenţelor şi faptelor de ultraj cărora le-ar putea fi victime în 

exercitarea funcţiei sau în legătură cu aceasta. 

Suplimentar, se poate analiza şi propune transferarea deţinuţilor despre care 

există suspiciuni că ar intenţiona să recurgă la săvârşirea unor acţiuni împotriva 

personalului. 

 

 

 

  

                                                           
2 De către psihologul unităţii sau se va lua legătura cu Serviciul Psihologia Personalului. 
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C. Măsuri complementare 

 
 

I. Asigurarea asistenței psihologice 

De asistență psihologică gratuită cu psihologii din sistemul penitenciar pot 

beneficia atât lucrătorii de penitenciare, cât și soțul/soția/copii personalului din sistemul 

penitenciar (Decizia ANP nr. 302/2013 pentru aprobarea Regulamentului activităților de 

psihologia personalului). 

Totodată, începând cu anul 2017, puteți accesa servicii de asistență 

psihologică on-line atât cu psihologul de personal din unitatea dumneavoastră, 

cât și - în situația în care în unitate nu aveți încadrat psiholog de personal - cu un alt 

psiholog de personal. Pentru aceasta este nevoie doar de un cont pe skype și o 

programare prealabilă, prin contactarea Serviciului Psihologia Personalului sau a 

psihologului de personal din altă unitate penitenciară, care a transmis, la nivelul unității 

dumneavoastră, oferta de asistență psihologică on-line. 
 

Prevederi legale: art. 36, lit. c) din Legea nr. 293/2004 – funcţionarul public cu 

statut special are dreptul la ”(...)asistenţă medicală şi psihologică, (...), în mod 

gratuit, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului şi ale respectării 

dispoziţiilor legale privind plata contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate” 

(HG nr. 1996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei 

medicale şi psihologice, medicamentelor, protezelor dentare şi dispozitivelor 

medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale pentru 

funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare). 
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D. Indicaţii succinte cu privire la întocmirea unei plângeri penale 
 

Dacă dumneavoastră sau membrii familiei v-ați/s-au confruntat cu una dintre 

situațiile detaliate în secţiunea următoare (amenințare, șantaj, hărțuire, lovire sau alte 

violențe, vătămare corporală) sau dacă bunurile dumneavoastră au fost avariate şi 

intenționați să transmiteți o plângere către poliţie, un organ de urmărire penală sau 

către o instanță de judecată, aceasta trebuie să cuprindă următoarele (conform art. 288 

din Legea nr. 135/2010): 

 

 numele şi prenumele petiţionarului; 

 codul numeric personal; 

 calitatea petiţionarului (precizarea dacă acţionează în nume personal sau ca 

mandatar/reprezentant al unei persoane; în acest caz, persoana reprezentată 

trebuie nominalizată); 

 domiciliul petiţionarului; 

 descrierea faptei care formează obiectul sesizării (e necesară o descriere cât 

mai exactă şi detaliată a faptelor; orice element de fapt, chiar aparent 

neimportant, care poate servi la stabilirea existenţei infracţiunii sesizate sau la 

identificarea făptuitorului, trebuie adus la cunoştinţa organelor de anchetă; 

descrierea faptelor trebuie făcută cât mai obiectiv şi cât mai detaşat de emoţiile, 

trăirile, sentimentele, părerile sau aprecierile celui care relatează); 

 indicarea făptuitorului, desigur dacă este cunoscut (dacă autorul sesizării nu 

cunoaşte făptuitorul, se va face o menţiune în acest sens, urmând ca organele 

de anchetă să procedeze şi la identificarea făptuitorului); 

 indicarea mijloacelor de probă (este o menţiune foarte importantă pentru că 

sesizarea să fie cu adevărat eficientă; spre exemplu, indicarea unor martori – de 

preferat cu nume complet şi adresă); 

o de asemenea, trebuie remise organelor de ancheta orice înscrisuri, fotografii, 

înregistrări sau obiecte care pot servi la dovedirea susţinerilor din sesizare;  

o dacă acestea nu sunt deţinute de petiţionar, dar îi cunoaşte pe deţinătorii lor, trebuie 

să precizeze în mod clar, în sesizare, cine deţine respectivele mijloace de probă; 

 semnătura petiţionarului 

 

În cuprinsul plângerii puteți solicita, dacă doriți, ca adresa de corespondență să 

fie adresa unității penitenciare în care vă derulați activitatea, astfel încât citațiile să nu 

fie trimise la domiciliu. 
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E. Posibile situaţii (infracţiuni) în care funcţionarul public cu statut special de 

penitenciare sau un membru al familiei acestuia ar putea fi victimă 

 

1. Amenințare (art. 206 CP) 

(1) Fapta de a ameninţa o persoană cu săvârşirea unei infracţiuni sau a unei 

fapte păgubitoare îndreptate împotriva sa ori a altei persoane, dacă este de natură să îi 

producă o stare de temere, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu 

amendă, fără ca pedeapsa aplicată să poată depăşi sancţiunea prevăzută de lege 

pentru infracţiunea care a format obiectul ameninţării. 

   (2) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei 

vătămate. 
 

2. Șantaj (art. 207 CP) 

(1) Constrângerea unei persoane să dea, să facă, să nu facă sau să sufere ceva, 

în scopul de a dobândi în mod injust un folos nepatrimonial, pentru sine ori pentru altul, 

se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani. 

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează ameninţarea cu darea în vileag a unei 

fapte reale sau imaginare, compromiţătoare pentru persoana ameninţată ori pentru un 

membru de familie al acesteia, în scopul prevăzut în alin. (1). 

(3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) au fost comise în scopul de a 

dobândi în mod injust un folos patrimonial, pentru sine sau pentru altul, pedeapsa este 

închisoarea de la 2 la 7 ani. 
 

3. Hărțuire (art. 207 CP) 

(1) Fapta celui care, în mod repetat, urmăreşte, fără drept sau fără un interes 

legitim, o persoană ori îi supraveghează locuinţa, locul de muncă sau alte locuri 

frecventate de către aceasta, cauzându-i astfel o stare de temere, se pedepseşte cu 

închisoare de la 3 la 6 luni sau cu amendă. 

(2) Efectuarea de apeluri telefonice sau comunicări prin mijloace de transmitere 

la distanţă, care, prin frecvenţă sau conţinut, îi cauzează o temere unei persoane, se 

pedepseşte cu închisoare de la o lună la 3 luni sau cu amendă, dacă fapta nu constituie 

o infracţiune mai gravă. 

(3) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei 

vătămate. 
 

4. Lovire sau alte violențe (art. 193 CP) 

(1) Lovirea sau orice acte de violenţă cauzatoare de suferinţe fizice se 

pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. 
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(2) Fapta prin care se produc leziuni traumatice sau este afectată sănătatea unei 

persoane, a cărei gravitate este evaluată prin zile de îngrijiri medicale de cel mult 90 de 

zile, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani sau cu amendă. 

(3) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei 

vătămate. 
 

5. Vătămare corporală (art. 194 CP) 

(1) Fapta prevăzută în art. 193, care a cauzat vreuna dintre următoarele 

consecinţe: 

a) o infirmitate; 

b) leziuni traumatice sau afectarea sănătăţii unei persoane, care au necesitat, pentru 

vindecare, mai mult de 90 de zile de îngrijiri medicale; 

c) un prejudiciu estetic grav şi permanent; 

d) avortul; 

e) punerea în primejdie a vieţii persoanei, 

se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani. 

 (2) Când fapta a fost săvârşită în scopul producerii uneia dintre consecinţele prevăzute 

în alin. (1) lit. a), lit. b) şi lit. c), pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani. 

 (3) Tentativa la infracţiunea prevăzută în alin. (2) se pedepseşte. 
 

6. Ultraj (art. 257 CP) 

(1) Ameninţarea săvârşită nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directă, 

lovirea sau alte violenţe, vătămarea corporală, lovirile sau vătămările cauzatoare de 

moarte ori omorul săvârşite împotriva unui funcţionar public care îndeplineşte o funcţie 

ce implică exerciţiul autorităţii de stat, aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în 

legătură cu exercitarea acestor atribuţii, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de 

lege pentru acea infracţiune, ale cărei limite speciale se majorează cu o treime. 

(2) Săvârşirea unei infracţiuni împotriva unui funcţionar public care îndeplineşte o 

funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat ori asupra bunurilor acestuia, în scop de 

intimidare sau de răzbunare, în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, se 

sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracţiune, ale cărei limite 

speciale se majorează cu o treime. 

(3) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează faptele comise în condiţiile alin. (2), 

dacă privesc un membru de familie al funcţionarului public. 

(4) Faptele prevăzute în alin. (1) - (3), comise asupra unui poliţist sau jandarm, 

aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu exercitarea acestor atribuţii, 

se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracţiune, ale cărei limite 

se majorează cu jumătate. 
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7. Distrugere bunuri 

ART. 253 Distrugerea 

(1) Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare a unui bun 

aparţinând altuia ori împiedicarea luării măsurilor de conservare sau de salvare a unui 

astfel de bun, precum şi înlăturarea măsurilor luate se pedepsesc cu închisoare de la 3 

luni la 2 ani sau cu amendă. 

(2) Distrugerea unui înscris sub semnătură privată, care aparţine în tot sau în parte altei 

persoane şi serveşte la dovedirea unui drept de natură patrimonială, dacă prin aceasta 

s-a produs o pagubă, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. 

(3) Dacă fapta prevăzută în alin. (1) priveşte bunuri care fac parte din patrimoniul 

cultural, pedeapsa este închisoarea de la unu la 5 ani. 

(4) Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare a unui bun, 

săvârşită prin incendiere, explozie ori prin orice alt asemenea mijloc şi dacă este de natură 

să pună în pericol alte persoane sau bunuri, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani. 

(5) Dispoziţiile prevăzute în alin. (3) şi alin. (4) se aplică chiar dacă bunul aparţine 

făptuitorului. 

(6) Pentru faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) acţiunea penală se pune în mişcare la 

plângerea prealabilă a persoanei vătămate. 

(7) Tentativa faptelor prevăzute în alin. (3) şi alin. (4) se pedepseşte. 
 

ART. 254 Distrugerea calificată 

(1) Dacă faptele prevăzute în art. 253 au avut ca urmare un dezastru, pedeapsa este 

închisoarea de la 7 la 15 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. 

(2) Dezastrul constă în distrugerea sau degradarea unor bunuri imobile ori a unor 

lucrări, echipamente, instalaţii sau componente ale acestora şi care a avut ca urmare 

moartea sau vătămarea corporală a două sau mai multor persoane. 
 

ART. 255 Distrugerea din culpă 

(1) Distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuinţare, din culpă, a unui bun, 

chiar dacă acesta aparţine făptuitorului, în cazul în care fapta este săvârşită prin incendiere, 

explozie sau prin orice alt asemenea mijloc şi dacă este de natură să pună în pericol alte 

persoane sau bunuri, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. 

(2) Dacă faptele au avut ca urmare un dezastru, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani. 
 

ART. 256 Tulburarea de posesie 

(1) Ocuparea, în întregime sau în parte, fără drept, prin violenţă sau ameninţare ori prin 

desfiinţarea sau strămutarea semnelor de hotar, a unui imobil aflat în posesia altuia se 

pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă. 

(2) Acţiunea penală se pune în mişcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.  
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F. Menţiuni cu privire la alte documente utile 

  

I. Decizia directorului general  al ANP nr. 679 / 2012 

Dacă un funcţionar public cu statut special de penitenciare sau un membru al 

familiei acestuia a fost victimă în una dintre situaţiile prezentate mai sus şi există 

suspiciuni că incidentul s-a produs în contextul calităţii de angajat al sistemului 

penitenciar, ulterior raportării în scris, directorul unității și lucrătorul de prevenire pot 

proceda, de comun acord cu dumneavoastră, la întocmirea unui plan de măsuri ce 

cuprinde prevederi stricte cu privire la conduita ce trebuie adoptată (conform 

deciziei directorului general al ANP nr. 679/25.09.2012 privind modalităţile de acordare 

a protecţiei pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei 

penitenciare împotriva ameninţărilor, violenţelor şi faptelor de ultraj cărora le-ar putea fi 

victime în exercitarea funcţiei sau în legătură cu aceasta). 

Decizia poate fi consultată accesând Anexa nr. 2A. 

 

II. Procedura comună privind asigurarea intervenţiei de specialitate pentru 

protecţia personalului de penitenciare  

În situația în care sunt obținute informații verificate din care rezultă existența unor 

riscuri deosebite sau amenințări la adresa vieții, integrității corporale, a unui lucrător de 

penitenciare sau a familiei ori avutului acestuia, pot fi solicitate măsuri de protecție în 

baza procedurii comune MAI-ANP privind asigurarea intervenției de specialitate pentru 

protecția personalului de penitenciare (cod P.O. 013, document înreegistrat la Ministerul 

Justiţiei cu nr. 58792/29.07.2011) care prevede ”existența unor riscuri deosebite sau 

amenințări la adresa vieții, integrității corporale, a unui lucrător de penitenciare sau a 

familiei ori avutului acestuia”. 

 Procedura poate fi consultată accesând Anexa nr. 2B. 
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Anexa nr. 2A 

 

Decizia nr. 679 / 2012 privind modalităţile de acordare a protecţiei pentru 

funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare 

împotriva ameninţărilor, violenţelor şi faptelor de ultraj cărora le-ar putea fi 

victime în exercitarea funcţiei sau în legătură cu aceasta 

Având în vedere prevederile art. 41 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul 

funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, 

republicată, cu modificările ulterioare, 
 

pentru prevenirea producerii de evenimente cu consecinţe grave privind integritatea 

corporală, demnitatea sau avutul funcţionarilor publici cu statut special din sistemul 

administraţiei penitenciare şi membrilor de familie ai acestora, în exercitarea atribuţiilor 

de serviciu sau în legătură cu acestea, 
 

în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.849/2004 

privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, 

cu modificările ulterioare, 

 

directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor emite prezenta decizie. 

 

ART. 1 

(1) La solicitarea funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei 

penitenciare, conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, după caz, a 

unităţilor din subordinea acesteia asigură personalului propriu şi membrilor de familie ai 

acestuia protecţie împotriva ameninţărilor, violenţelor şi faptelor de ultraj cărora le-ar 

putea fi victime în exercitarea funcţiei sau în legătură cu aceasta. 

(2) Personalul Direcţiei prevenirea criminalităţii şi terorismului desfăşoară activităţi 

specifice în vederea obţinerii, verificării şi documentării datelor operative privind intenţii 

sau preocupări de exercitare de agresiuni de orice tip asupra angajaţilor sistemului 

administraţiei penitenciare sau membrilor de familie ai acestora. 

(3) În situaţia obţinerii de către orice lucrător din sistemul administraţiei penitenciare a 

unor date preliminare cu privire la ameninţări referitoare la punerea în pericol a vieţii, 

integrităţii corporale sau a bunurilor proprietate personală ale angajaţilor din sistemul 

administraţiei penitenciare sau ale membrilor de familie ai acestora, datele sunt aduse 

în termen de maximum 24 de ore la cunoştinţa funcţionarilor din cadrul Direcţiei 

prevenirea criminalităţii şi terorismului. 
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(4) Lucrătorii Direcţiei prevenirea criminalităţii şi terorismului desfăşoară activităţi 

specifice în vederea verificării, documentării şi completării datelor preliminare ce le sunt 

aduse la cunoştinţă conform alin. (3). 

(5) În urma activităţilor desfăşurate conform alin. (4), personalul din sectorul prevenirea 

criminalităţii în mediul penitenciar informează în termen de maximum 24 de ore 

conducerea penitenciarului în care îşi desfăşoară activitatea profesională 

persoana/persoanele vizată/vizate, conducerea Direcţiei prevenirea criminalităţii şi 

terorismului şi conducerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. 

(6) Ca urmare a îndeplinirii activităţilor prevăzute la alin. (3), (4) şi (5), conducerea 

unităţii în care îşi desfăşoară activitatea profesională persoana/persoanele vizată/vizate 

stabileşte un plan de măsuri care să cuprindă acţiuni în vederea asigurării protecţiei 

celor semnalaţi ca fiind potenţiale victime. 

(7) Planul de măsuri întocmit conform alin. (6) este semnat de directorul penitenciarului, 

de funcţionarul din cadrul sectorului prevenirea criminalităţii din unitatea respectivă, de 

lucrătorul/lucrătorii vizat/vizaţi de ameninţări şi, după caz, de reprezentanţii altor 

sectoare de activitate din unitate. 

(8) Responsabilitatea punerii în practică a prevederilor planului de măsuri revine părţilor 

semnatare ale acestuia. 
 

ART. 2 

(1) În vederea realizării activităţilor specifice prevăzute la art. 1, Administraţia Naţională 

a Penitenciarelor cooperează cu alte structuri care au atribuţii în domeniul apărării, 

ordinii publice şi siguranţei naţionale, în mod direct şi nemijlocit, în condiţiile legii. 

(2) În cadrul colaborării, datele de interes obţinute din mediul penitenciar vor fi conexate 

cu cele deţinute de structurile menţionate la alin. (1), astfel încât, conform 

competenţelor, să se dispună şi să se aplice măsurile necesare pentru prevenirea 

producerii de evenimente cu consecinţe grave pentru integritatea corporală, demnitatea 

sau avutul funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare 

şi membrilor de familie ai acestora. 
 

ART. 3 

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

Directorul general 

al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, 

Marian Dobrică 

Bucureşti, 25 septembrie 2012. 
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Anexa nr. 2B 
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