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1. Introducere 

Proiectul DialLogos este implementat în cadrul Programului Operațional Capacitate 
Administrativă de către Sindicatul Naţional al Lucrătorilor De Penitenciare – SNLP în 
parteneriat cu Institutul Național de Cercetare Științifică în domeniul Muncii și Protecției 
Sociale - INCSMPS. Proiectul răspunde măsurilor stabilite în Strategia pentru Consolidarea 
Administrației Publice 2014-2020 (SCAP) prin faptul că acesta contribuie la crearea unei 
administrații publice deschise și receptive la soluții inovatoare, respectiv o administrație 
care se sprijină pe dialogul cu partenerii sociali prin mecanisme stabile de consultare.  

Obiectivul general al proiectului este de a sprijini dialogul social în sectorul administrației 
publice în vederea optimizării proceselor decizionale în domeniul resurselor umane din 
sistemului penitenciar. Astfel, proiectul vizează consolidarea unui proces decizional 
predictibil și fundamentat în vederea asigurării unor resurse umane profesioniste în 
administrația publică. Pentru acestea, echipa proiectului a elaborat un Set de instrumente 
pentru fundamentarea si monitorizarea independentă a componentei ”resurse umane” 
din politica publică privind reintegrarea socială a persoanelor private de libertate, 
cuprinzând: 

a. Instrumente de evaluare si monitorizare a "cerințelor si resurselor la locul de munca" 
(job strain) 

b. Metodologie de realizare a monografiilor ocupaționale pentru evaluarea necesarului 
de competențe 

c. Metodologie de estimare a impactului modificărilor legislative asupra necesarului de 
forță de muncă în sistemul penitenciar 

d. Instrumente de analiză și monitorizare a fluxurilor și structurilor de personal și 
evaluare a deficitelor din sistemul penitenciar. 
 
 

2. Prezentarea  structurilor sistemului penitenciar și a regimurilor de detenție – 
implicații la nivelul resurselor umane 

Sistemul administrației penitenciare din Romania este format din Administrația Națională a 
Penitenciarelor  (ANP) ca unitate coordonatoare subordonată Ministerului Justiției și unități 
subordonate. ANP și unitățile subordonate sunt instituții publice din cadrul structurii de 
apărare, ordine publica și securitate naționala în conformitate cu prevederile Legii nr. 
293/2004 republicate privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din 
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Administrația Națională a Penitenciarelor. Principalele misiuni ale sistemului administrației 
penitenciare sunt reintegrarea socială a persoanelor custodiate precum și siguranța locurilor 
de deținere. Toate activitățile necesare în vederea realizării misiunilor menționate 
reprezintă o responsabilitate exclusivă în sarcina personalului din sistemul penitenciar, fără 
posibilitatea de externalizare. 

Personalul din sistemul administrației penitenciare din România este structurat în 
următoarele categorii relevante: 

1. din punct de vedere al raporturilor de muncă: 

1.1. funcționari publici cu statut special  

1.2. funcționari publici  

1.3. personal contractual  

2. din punct de vedere al corpului/categoriei (funcționari publici cu statut special): 

2.1. agenți (studii medii) 

2.2. ofițeri (studii superioare) 

3. din punct de vedere al ierarhiei (ofițeri): 

3.1. funcții de conducere 

3.2. funcții de execuție 

4. din punct de vedere al sectorului de activitate: 

4.1. siguranța deținerii și regim penitenciar (operativ) 

4.2. reintegrare socială 

4.3. medical  

4.4. economico-administrativ  

Din totalul celor 16.000 de funcții prevăzute pentru sistemul administrației penitenciare, 
98% sunt funcții publice cu statut special. Statutul special al funcţionarilor publici din 
sistemul administraţiei penitenciare este conferit de natura atribuţiilor de serviciu care 
implică îndatoriri şi riscuri deosebite. Conform Legii nr. 293/2004, "în exercitarea atribuţiilor 
sale de serviciu, funcţionarul public cu statut special este învestit cu exerciţiul autorităţii 
publice, în limitele competenţelor stabilite prin lege. În exercitarea misiunilor de pază, 
escortare şi supraveghere a persoanelor private de libertate, precum şi în alte situaţii 
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temeinic justificate, funcţionarul public cu statut special poate folosi, în condiţiile legii, 
tehnica, mijloacele şi armamentul din dotare". 

Structura siguranţa deţinerii şi regim penitenciar are următoarea componenţă: 

• serviciul/biroul siguranţa deţinerii; 
• serviciul/biroul regim penitenciar; 
• serviciul/biroul evidenţa persoanelor private de libertate şi organizarea muncii. 

Structura siguranţa deţinerii şi regim penitenciar este componenta specializată a 
penitenciarului, care: 

- organizează şi coordonează activităţile referitoare la modul de executare a 
pedepselor privative de libertate şi a măsurii arestării preventive, pronunţate de 
instanţele judecătoreşti; 

- coordonează, îndrumă şi controlează asigurarea pazei, escortării şi supravegherii 
condamnaţilor, arestaţilor preventiv şi minorilor, astfel încât să se asigure prevenirea 
evenimentelor negative; 

- transpune în practică strategia de aplicare a regimului penitenciar, ţine evidenţa 
nominală şi statistică a persoanelor private de libertate şi urmăreşte folosirea lor la 
activităţi gospodăreşti în interesul locului de deţinere, potrivit legii; 

- ia măsuri pentru executarea misiunilor de pază şi escortare a persoanelor private de 
libertate la instanţele de judecată, la organele de urmărire penală sau la spitalele din 
reţeaua Ministerului Sănătăţii, transferul acestora la alte locuri de deţinere. 

 

Structura educaţie şi asistenţă psihosocială îndeplineşte, prin membrii săi, următoarele 
atribuţii specifice: 

- organizează şi desfăşoară activităţi de educaţie şi asistenţă psihologică şi socială, în 
conformitate cu metodologiile specifice şi cu atribuţiile prevăzute în fişele posturilor; 

- asigură accesul tuturor persoanelor private de libertate la activităţile şi programele 
de educaţie şi asistenţă psihologică şi socială, în funcţie de recomandările formulate 
în Planul individualizat de evaluare şi intervenţie educativă şi terapeutică; 

- acordă sprijin calificat în vederea îmbunătăţirii nivelului educaţional al persoanelor 
private de libertate şi a asistării acestora în soluţionarea problemelor cu care se 
confruntă pe perioada detenţiei; 

- acordă sprijin calificat în vederea ameliorării/soluţionării problemelor psihosociale cu 
care se confruntă persoanele private de libertate din penitenciare, prin implicarea, 
după caz, a familiei şi a reprezentanţilor comunităţii în procesul de recuperare şi 
pregătirea pentru reintegrarea socială după punerea în libertate; 

- contribuie la conservarea şi îmbunătăţirea statutului psihosocial al persoanelor 
private de libertate pe parcursul traseului execuţional; 
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- desfăşoară activităţi de evaluare, consiliere şi intervenţie în criză; 
- realizează programele cuprinse în manualele de programe educative, de asistenţă 

psihologică specifică, de asistenţă psihologică generală şi de asistenţă socială, 
elaborate la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; 

- elaborează programe pe care le aplică în cadrul activităţii sale, avizate de către 
directorul direcţiei de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor; 

- asigură contactul cu comunitatea în vederea informării acesteia cu privire la misiunea 
sa din penitenciare şi pentru crearea unei reţele de suport social; 

- colaborează cu reprezentanţii organizaţiilor guvernamentale şi neguvernamentale în 
vederea desfăşurării de programe sau activităţi în cadrul penitenciarului ori în 
comunitate; 

- participă la desfăşurarea activităţilor specifice din cadrul comisiilor organizate la 
nivelul penitenciarului; 

- participă la elaborarea de proiecte de acte normative care reglementează domeniul 
de activitate, în colaborare cu direcţia de specialitate din cadrul Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor; 

- participă la elaborarea de metodologii, programe, instrumente de lucru specifice 
domeniului de activitate, în colaborare cu direcţia de specialitate din cadrul 
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; 

- răspunde la petiţii, cereri şi reclamaţii referitoare la activitatea de educaţie, 
asistenţă psihologică şi asistenţă socială, formulate de către persoanele private de 
libertate, de către terţi ori, după caz, de direcţia de specialitate din cadrul 
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; 

- evaluează periodic şi raportează semestrial/anual sau, după caz, la solicitarea 
direcţiei de specialitate situaţia activităţilor şi programelor educaţionale, de 
asistenţă psihologică şi asistenţă socială desfăşurate în cadrul penitenciarului; 

- constituie fondul documentar propriu; 
- realizează alte sarcini primite din partea directorului unităţii, potrivit domeniului de 

competenţă. 
 

Activitatea structurii medicale se desfăşoară la nivelul: 

a) cabinetului medical – asistenţă medicală persoane private de libertate; 
b) cabinetului medical – asistenţă medicală personal; 
c) cabinetului de medicină dentară; 
d) infirmerie. 

Atribuţiile personalului medical care îşi desfăşoară activitatea în cabinetul medical – 
asistenţă medicală persoane private de libertate sunt următoarele: 
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- acordă asistenţă medicală de urgenţă în caz de boală sau de accident; 
- acordă asistenţă medicală generală, profilactică şi curativă; 
- asigură controlul medical la primire, transfer şi liberare din penitenciar; 
- asigură controlul medical periodic conform legislaţiei în vigoare; 
- urmăreşte evoluţia stării de sănătate a persoanelor private de libertate şi aplică 

măsurile terapeutice necesare; 
- aplică măsuri de prevenire şi combatere a bolilor transmisibile conform legislaţiei 

sanitare în vigoare; 
- acordă îngrijiri medicale în infirmerie cazurilor de îmbolnăvire care necesită 

supraveghere medicală permanentă şi care nu impun internarea în spital; 
- recomandă internarea în unităţi spitaliceşti în situaţia în care nu are posibilităţi de 

diagnostic şi tratament, precum şi în caz de boli transmisibile pentru care internarea 
este obligatorie; 

- stabileşte necesarul de medicamente şi materiale sanitare pentru buna desfăşurare a 
activităţii medicale; 

- urmăreşte respectarea strictă a normelor de igienă în toate sectoarele unităţii şi la 
locurile de muncă, înştiinţând conducătorul unităţii penitenciare privind eventualele 
disfuncţionalităţi; 

- desfăşoară activităţi de educaţie pentru sănătate în vederea însuşirii de către 
persoanele private de libertate a cunoştinţelor necesare cu privire la igiena 
individuală şi colectivă, igiena mediului, prevenirea îmbolnăvirilor şi pentru formarea 
deprinderilor igienice; 

- întocmeşte documentaţia medicală necesară prezentării persoanelor private de 
libertate la comisia de expertiză a capacităţii de muncă sau pentru revizuirea unei 
decizii a acestei comisii; 

- întocmeşte documentaţia medicală necesară prezentării la comisia de evaluare a 
persoanelor cu handicap în vederea încadrării într-o categorie de persoane cu 
handicap sau a reevaluării gradului de handicap; 

- întocmeşte referatele medicale, la solicitarea organelor abilitate sau în urma cererii 
formulate de persoanele private de libertate; 

- raportează de urgenţă Direcţiei medicale din cadrul Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor şi, după caz, medicilor epidemiologi coordonatori zonali următoarele 
date: 

– decesele survenite în rândul deţinuţilor; 
– bolile transmisibile cu raportare nominală (menţionate pe fişa unică de 

raportare a cazului de boală transmisibilă); 
– apariţia unei epidemii în unitate; 
– cazuri de accidente şi agresiuni care pun în pericol viaţa deţinuţilor; 

- raportează lunar Direcţiei medicale din cadrul Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor activitatea cabinetului medical, iar penitenciarului-spital 
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coordonator, situaţiile privind furnizarea de servicii de asistenţă medicală primară şi 
de specialitate, în vederea înaintării acestora către casa de asigurări de sănătate; 

- raportează la sfârşitul semestrului I Direcţiei medicale din cadrul Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor următoarele date: 

– activitatea medicală prin Raportul de activitate medicală; 
- raportează anual, până la data de 10 ianuarie, Direcţiei medicale din cadrul 

Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor următoarele date: 
– activitatea medicală prin Raportul de activitate medicală; 

- respectă prevederile din instrucţiunile proprii în domeniul securităţii muncii. 
 

Structura economico-administrativă şi logistică este formată din serviciul/biroul logistică 
şi serviciul/biroul financiar-contabil. Serviciul/Biroul logistica are următoarele atribuții: 

- tine evidenta bunurilor materiale, mijloacelor tehnice și auto din dotare și evidența 
cadastrală a imobilelor și terenurilor aflate în proprietatea sau în folosința unității; 

- asigura gestionarea bunurilor materiale, întocmirea documentelor justificative privind 
evidenta intrării, păstrării si ieșirii bunurilor în gestiune; 

- întocmește Planul de aprovizionare tehnico-materiala în baza fundamentărilor scrise 
ale responsabililor de structuri; 

- fundamentează si înaintează propunerile pentru buget la titlul II – Bunuri si servicii; 
- asigura scoaterea din funcțiune, declasarea si casarea bunurilor materiale; 
- desfășoară activitățile de hrănire, echipare si cazare a persoanelor private de 

libertate; 
- asigura materialele de întreținere si igienico-sanitare pentru persoanele private de 

libertate conform reglementarilor prevăzute în acest sens; 
- desfășoară activitatea de reparații si întreținere a construcțiilor întocmind documente 

legale la terminarea lucrărilor de întreținere si reparații curente ale construcțiilor; 
- desfășoară activitatea de achiziții publice în conformitate cu legislația în vigoare; 
- elaborează si definitivează programul anual al achizițiilor publice pe baza 

necesitaților si priorităților comunicate de celelalte compartimente din cadrul unității 
si în funcție de fondurile alocate. 
 

Serviciul/Biroul financiar-contabilitate îndeplinește următoarele atribuții: 

- efectuează calculul drepturilor salariale lunare; 
- răspunde de întreaga activitate de respectare a disciplinei financiare, de încasare a 

veniturilor, de recuperare a pagubelor si a creanțelor de orice fel; 
- răspunde de efectuarea tuturor plăților, în limita creditelor bugetare aprobate, numai 

pe baza de acte justificative, întocmite în conformitate cu dispozițiile legale, si numai 
după ce acestea au fost lichidate si ordonanțate, în condițiile legii; 
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- exercita control financiar preventiv asupra tuturor documentelor ce conțin operațiuni 
care, potrivit legii, se supun obligatoriu acestui gen de control; 

- întocmește situații statistice, centralizatoare si raportări în legătura cu plățile 
executate, potrivit prevederilor legale, si urmărește depunerea în termen a acestora; 

- ține evidenta contabila în conformitate cu normele metodologice în vigoare, inclusiv 
cea a angajamentelor legale si bugetare; 

- ține evidenta de gestiune a bunurilor intrate sau ieșite în/din patrimoniul propriu; 
- confrunta soldurile evidentei contabile analitice cu cele din evidenta sintetica; 
- întocmește balanțele lunare de verificare; 
- răspunde de prezentarea la termen a situațiilor financiare asupra situației 

patrimoniului aflat în administrare; 
- întocmește proiectul de buget pentru anul de referința N, în baza instrucțiunilor 

însoțite de machete privind fundamentarea acesteia, transmise de către Administrația 
Naționala a Penitenciarelor – Direcția economico-administrativa – structura planificare 
si execuție bugetara; 

- efectuează virări de credite între subdiviziunile clasificației bugetare, însoțite de nota 
de fundamentare; 

- întocmește nota de fundamentare pentru solicitări de suplimentare de fonduri cu 
ocazia rectificării bugetare; 

- înaintează Administrației Naționale a Penitenciarelor – Direcția economico-
administrativa – structura planificare si execuție bugetara propuneri privind 
repartizarea pe trimestre a creditelor bugetare aprobate; 

- întocmește fișa de proiect însoțita de fila de buget detaliata pe titluri de cheltuieli, 
articole si alineate bugetare aferente proiectelor finanțate din fonduri externe 
nerambursabile; 

- întocmește lunar situațiile financiare privind execuția veniturilor si plaților din fonduri 
externe nerambursabile. 

 
Începând cu anul 2009, prin decizia directorului general al Administratiei Nationale a 
Penitenciarelor (ANP), unitatile din sistemul penitenciar romanesc au fost profilate pe 
regimuri de executare a pedepselor privative de libertate în baza legii de executare a 
pedepselor și a regulamentului de aplicare a acesteia, avându-se în vedere o serie de criterii 
și caracteristici ale populației custodiate, respectiv ale unității penitenciare. 

Astfel, pentru început, în scopul respectării cerințelor legale cu privire la aplicarea 
regimurilor de executare diferențiate, în anul menționat s-au profilat penitenciare pe 
deținerea persoanelor private de libertate condamnate clasificate în regimul de maximă 
siguranță, închis și arestați preventiv, penitenciare pe deținerea persoanelor condamnate 
din regimul deschis și semideschis, penitenciare pentru minori și tineri, centre de reeducare 
și penitenciare-spital.  
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Prin Decizia directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor nr.  564 din 
26.09.2013, în conformitate cu HG nr. 1849/16.11.2004 privind organizarea,  funcționarea și 
atribuțiile ANP, Legea nr. 275/04.07.2006 privind executarea pedepselor și a măsurilor 
dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal cu modificările și completările 
ulterioare precum și cu Regulamentul de aplicare a Legii nr.275/2006, s-a dispus profilarea 
unităților penitenciare pe regimuri de executare, pe de o parte și structurarea acestora în 
17 grupuri de cel puțin două și cel mult 4 unități, pe de altă parte.  

La acea dată, profilarea unităților din subordinea ANP avea la bază ca și criterii categoriile 
de persoane private de libertate, regimul de executare a pedepsei sau măsurii privative de 
libertate, organele judiciare deservite și categoriile de persoane primite temporar sau în 
tranzit pentru prezentarea la termenele fixate de organele judiciare deservite.   

În ceea ce privește persoanele private de libertate, la profilarea unităților penitenciare s-au 
avut în vedere: 

- sexul acestora, astfel că cele de sex feminin sunt custodiate într-un penitenciar special 
precum și în secții speciale din alte penitenciare;  

- vârsta, persoanele peste 21 de ani execută pedeapsa sau măsura preventivă privativă de 
libertate în penitenciare, cele între 18 și 21 de ani, în penitenciare pentru minori și tineri 
sau în secții special înființate în cadrul penitenciarelor, iar minorii în centrele de detenție 
sau în centrele educative, în funcție de sancțiunea aplicată;  

- situația juridică, arestații preventiv sunt cazați separat de condamnați. 

În anul 2014, Sindicatul Național al Lucrătorilor de Penitenciare constată o serie de 
consecințe negative ca efect al profilării penitenciarelor asupra personalului și propune un 
proiect de standardizare a resurselor umane în funcție de regimurile custodiate de unitățile 
penitenciare dar si de alte criterii. Propunerea a fost acceptată de conducerea sistemului 
penitenciar și 2 ani mai târziu, prin Decizia directorului general al Administrației Naționale 
a Penitenciarelor nr. 348 din 24 februarie 2016,  s-au aprobat standardele de personal pe 
domenii de activitate și categorii de unități penitenciare care au condus la reorganizarea 
unităților penitenciare în funcție de: 

- profilul penitenciarului - maximă siguranță, închis și arestați preventive (uși închise); 
semideschis și deschis (uși deschise); centre educative (minori); centre de detenție (minori 
și tineri);  

-  capacitatea penitenciarului - peste 1000 de locuri, între 700 și 1000 de locuri, sub 
700 de locuri. 

 
Deși criteriile de profilare a penitenciarelor din anul 2013 s-au menținut, noile reglementări 
introduse prin legile penale și execuțional-penale s-au răsfrânt asupra populației 
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penitenciare sub aspect numeric, al sancțiunii penale aplicate și a locului în care aceasta se 
execută, precum și al regimurilor aplicate și criteriilor de separațiune ceea ce a condus firesc 
la necesitatea adoptării unei alte decizii privind profilarea unităților subordonate ANP. 

Cele mai semnificative elemente de noutate au constat în modificarea limitelor de pedeapsă, 
în funcție de care se aplică inițial un anumit regim de executare, interzicerea transferării în 
penitenciare pentru o perioadă mai mare de 10 zile a minorilor arestați preventiv care 
execută măsura educativă a internării într-un centru de detenție sau centru educativ și 
înființarea unor secții speciale de psihiatrie și secții pentru femeile condamnate care, la 
solicitarea acestora, să își poată îngriji copilul până la vârsta de un an.  

Așadar, a fost elaborată Decizia directorului general al Administrației Naționale a 
Penitenciarelor nr. 704/14.11.2016 privind profilarea locurilor de deținere, luând în 
considerare următoarele:  

- introducerea în legislația execuțional-penală a unor instituții sau reguli noi ce vizează 
individualizarea administrativ-jurisdicțională a pedepselor și măsurilor privative de libertate 
(regimul provizoriu de executare a pedepselor, modificarea limitelor aplicării regimurilor de 
executare raportat la durata pedepselor aplicate, introducerea regimurilor de executare 
proprii măsurilor educative privative de libertate și categoriilor de arestați preventiv etc.); 

 - extinderea cadrului penal sancționator, prin includerea în noile coduri a unor măsuri 
educative privative de libertate inexistente sub puterea vechii legislații, precum și a unor 
modalități noi de executare a acestor măsuri (executarea/continuarea executării într-un 
penitenciar), dar și excluderea anumitor tipuri de măsuri aplicabile anterior (măsura 
educativă a internării într-un centru de reeducare/ într-un institut medical-educativ);  

- schimbarea semnificativă a modalității de aplicare a anumitor norme execuțional-penale 
existente. 

În anul 2018, prin Decizia directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor 
nr. 704 s-au adus modificări și completări deciziei anterioare în sensul în care, în esență, au 
fost schimbate profilurile unor penitenciare, din practică reieșind, printre altele și faptul că 
multe nu reușeau să răspundă solicitărilor de contractare a forței de muncă pe plan local din 
cauza restricțiilor impuse de regimul de executare a populației custodiate, și implicit nu 
obțineau venituri atât de necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de detenție, în primul 
rând dar și de muncă pentru personal.  

Astfel, în urma acestei decizii, toate penitenciarele custodiază la această oră, deținuți care 
execută pedeapsa în regim deschis, caracteristicile acestuia fiind cele mai pretabile muncii 
în interiorul, dar mai ales în exteriorul unității penitenciare.  
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În funcție de o serie de condiții ca tipul muncii prestate, locație, mărimea detașamentului 
de deținuți etc., se iau anumite măsuri de pază, supraveghere și escortare, specifice fiecărui 
regim de executare a pedepsei ceea ce influențează în mod direct personalul din sectorul 
operativ care își desfășoară activitatea la punctele de lucru, sub aspectul programului de 
lucru, a orelor suplimentare efectuate, concediilor de odihnă, a încărcăturii zilnice cu sarcini 
și a stresului provocat de riscurile specifice, etc. 

Cu alte cuvinte, standardizarea a fost determinată de profilul penitenciarului care 
influențează în mod  fundamental și modul de executare a serviciului de către personalul de 
pază și escortare, așa cum se va observa în cele ce urmează.  

  

Regimul de maximă siguranță 

 

In conformitate cu articolul 34 din Legea  Nr. 254/2013 din 19 iulie 2013 privind executarea 
pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul 
procesului penal, ”persoanele condamnate care execută pedeapsa în regim de maximă 
siguranţă sunt supuse unor măsuri stricte de pază, supraveghere şi escortare, sunt cazate, 
de regulă, individual, prestează muncă şi desfăşoară activităţi educative, culturale, 
terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenţă socială, moral-religioasa, instruire şcolară 
şi formare profesională, în grupuri mici, în spaţii anume stabilite în interiorul 
penitenciarului, sub supraveghere continuă”. 

Conform articolului 61 din Hotararea  Nr. 157/2016 din 10 martie 2016 pentru aprobarea 
Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor 
privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal ”personalul 
desemnat să aplice regimul de maximă siguranţă este anume selecţionat, format şi 
specializat, dotat cu mijloace de autoapărare, alarmare şi comunicare, într-un număr 
suficient, astfel încât să asigure o supraveghere strictă a deţinuţilor.” 

Conform aceluiași articol, ”La ieşirea şi intrarea din şi în camerele de deţinere, deţinuţii 
din regimul de maximă siguranţă sunt supuşi, în mod obligatoriu, controlului corporal 
sumar. Scoaterea din camere se desfăşoară în prezenţa unui număr suficient de personal, 
dotat corespunzător, iar în situaţia în care situaţia impune, li se aplică mijloace de 
imobilizare.” 

Așadar, deținuții care execută pedeapsa în regim de maximă siguranță pot munci în grupuri 
mici, numai în interiorul penitenciarului și supravegheați permanent de agenți ceea ce poate 
presupune un efort însemnat din punct de vedere al resurselor umane folosite în desfășurarea 
activităților lucrative. 
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Regimul închis 

 

În conformitate cu articolul 36 alin. 4 din Legea Nr. 254/2013 din 19 iulie 2013 privind 
executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în 
cursul procesului penal, ”persoanele condamnate care execută pedeapsa în regim închis pot 
presta munca şi pot desfăşura activităţi educative şi culturale în afara penitenciarului, sub 
pază şi supraveghere continuă, cu aprobarea directorului penitenciarului”. 

Hotărârea  Nr. 157/2016 din 10 martie 2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a 
Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse 
de organele judiciare în cursul procesului penal, acesta prevede următoarele lucruri:  

Articolul 70 - ”...pot presta muncă, sub pază şi supraveghere continuă, în interiorul 
sau exteriorul locului de deţinere”. 

Articolul 72  - (1) ”Deplasarea deţinuţilor din regimul închis la organele judiciare, 
unităţi sanitare ori în alte locaţii din exteriorul penitenciarului, precum şi transferarea la 
un alt loc de deţinere se realizează în mijloace de transport special amenajate, separat de 
alte categorii de deţinuţi.” 

-  (2)”La ieşirea şi intrarea din şi în camerele de deţinere, deţinuţii din regimul 
închis sunt supuşi, în mod obligatoriu, controlului corporal sumar.” 

 

Ordinul ministrului de justiție nr. 4800/C/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind 
siguranța locurilor de deținere din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, cu 
privire la deținuții arestați preventivi ori încadrați în regimul închis, prevede următoarele: 

Articolul 265 - ”Personalul destinat escortării și pazei la punctele de lucru exterioare 
a persoanelor private de libertate cărora li se aplică regimul închis și arestați preventiv, se 
dotează cu armament și muniție letală, precum și cu mijloace de imobilizare și legătură”. 

Articolul 266, alin. (1), lit. a) ”În cazul punctelor de lucru unde sunt repartizate 
persoane private de libertate arestate preventiv sau individualizate în regim închis punctele 
de lucru unde sunt repartizate persoane private de libertate arestate preventiv sau 
individualizate în regim închis se repartizeza cel puțin un șef punct de lucru și doi agenți”. 

Articolul 256, alin. (2), lit. d) ”Suprafața punctului de lucru fix se delimitează, 
pentru detașamentele cu persoane private de libertate din regimul închis sau arestate 
preventiv, cu indicatoare sau benzi din material plastic, inscripționate corespunzător, iar 
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pentru cele cu persoane din regim semideschis sau deschis, numai acolo unde 
particularitățile din teren și natura muncii prestate permit acest lucru”. 

Se poate ușor observa că arestații preventiv au același tratament ca și condamnații care 
execută pedeapsa în regim închis și, spre deosebire de persoanele private de libertate care 
execută pedeapsa în regim de maximă siguranță, pot munci și în exteriorul penitenciarului 
sub paza și supravegherea continuă a cel puțin 3 agenți înarmați.  
Aceste aspecte conduc la concluzia că penitenciarele cu profil de regim închis, în condițiile 
folosirii la muncă a unui număr mare de persoane private de libertate necesită personal pe 
măsură care sa facă față misiunilor atât din punct de vedere numeric, cât și al pregătirii 
fizice și profesionale, în condițiile în care deținuții din această categorie pot prezenta un 
anumit risc pentru siguranța penitenciarului sau a persoanelor cu care intră în contact.   
În mod special, misiunile în afara penitenciarului care presupun contact direct cu persoane 
civile, deplasarea în public, expunerea mediatică, sunt deosebit de importante iar accentul 
se pune atât pe pregătirea în prealabil a traseului de urmat sau a sarcinilor de îndeplinit cât 
și pe modul de relaționare a agenților cu deținuții, comunicarea fiind esențială.  
În condițiile muncii în exteriorul penitenciarului, în spații deschise (terenuri agricole, 
șantiere, parcuri etc.) sau închise (hale, clădiri etc.), agenții din compunerea escortei și 
șeful acesteia trebuie să manifeste reale calități și abilități pentru a îndeplini misiunea cu 
succes iar, nu de puține ori ei sunt ajutați în paza și supravegherea deținuților de alți deținuți 
care execută pedeapsa în regim deschis. 
 

Regimul semideschis 

Conform articolului 37 alin. (3) din Legea nr. 254/2013 din 19 iulie 2013 privind executarea 
pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul 
procesului penal, „persoanele condamnate care execută pedeapsa în regim semideschis sunt 
cazate în comun, se pot deplasa neînsoţite în zone prestabilite din interiorul 
penitenciarului, prestează muncă şi desfăşoară activităţi educative, culturale, terapeutice, 
de consiliere psihologică şi asistenţă socială, moral-religioase, instruire şcolară şi formare 
profesională, sub supraveghere, în grupuri, în spaţii din interiorul penitenciarului care 
rămân deschise în timpul zilei, în condiţiile stabilite prin regulamentul de aplicare a 
prezentei legi precum si în afara penitenciarului, sub supraveghere inclusiv electronică, în 
condiţiile stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentei legi”. 

Potrivit articolului 78 din Hotărârea nr. 157/2016 din 10 martie 2016 pentru aprobarea 
Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor 
privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal „munca 
prestată de deţinuţii din regimul semideschis se desfăşoară în interiorul şi exteriorul locului 
de deţinere, supravegherea fiind asigurată de personal neînarmat”.  
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Referitor la escortarea deținuților din regimul semideschis, Ordinul ministrului de justiție 
nr. 4800/C/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind siguranța locurilor de deținere 
din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor prevede următoarele: 

Articolul 266 alin. (4) „supravegherea condamnaților cărora li se aplică regimul 
semideschis și persoanelor internate în centre educative clasificate cu supraveghere este 
realizată de agenți dotați cu mijloace de imobilizare și legătură”. 

Articolul 266 alin. (1) lit. b) și c) „Pentru punctele de lucru unde sunt repartizate 
persoane private de libertate individualizate în regim semideschis se va repartiza cel puțin 
un șef punct de lucru și un agent pentru punctele de lucru  și cel puțin un șef punct de lucru 
pentru punctele de lucru unde sunt repartizate persoane private de libertate individualizate 
în regim semideschis care sunt supravegheate prin mijloace electronice de supraveghere la 
distanță”. 

Trecerea la regimul semideschis aduce o serie de modificări în ceea ce privește paza și 
escortarea deținuților la muncă, în interiorul sau exteriorul penitenciarului. Nu mai este 
nevoie de un număr crescut de agenți pentru supravegherea deținuților, mai ales în interiorul 
penitenciarului unde aceștia pot munci chiar și nesupravegheați, iar acolo unde munca este 
supravegheată se face fără ca agenții să fie înarmați. 

Un element de noutate constă în folosirea mijloacelor electronice de supraveghere la 
distanță ceea ce ar reduce eforturile unității în ceea ce privește asigurarea pazei și escortei 
cu personal însă, până în acest moment sistemul penitenciar românesc nu dispune de aceste 
mijloace. 

De menționat faptul că pentru penitenciarele cu regim semideschis și deschis este relativ 
mai facil să folosească la muncă în interior un număr mai mare de deținuți întrucât aceștia 
pot presta anumite activități fără a fi nevoie de o supraveghere continuă (curățenie, 
grădinărit etc.) iar în exterior pot deplasa grupuri mai mari de deținuți cu un număr minim 
de agenți. 

Desigur, munca deținuților fără supraveghere continuă, în interiorul dar mai ales în exteriorul 
penitenciarului, presupune apariția unor evenimente nedorite (evadare, incidente negative 
etc.) însă tocmai de aceea selecționarea acestora se face pe criterii legate de 
comportament, situația juridică, experiența sau vechimea în muncă și alte aspecte care 
trebuie să conducă la minimalizarea  riscurilor.  

Regimul deschis 

 Conform articolului 38 din Legea nr. 254/2013 din 19 iulie 2013 privind executarea 
pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul 
procesului penal, „persoanele condamnate care execută pedeapsa în regim deschis sunt 
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cazate în comun, se pot deplasa neînsoţite în zone prestabilite din interiorul 
penitenciarului, pot presta munca şi pot desfăşura activităţi educative, culturale, 
terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenţă socială, moral-religioase, instruire şcolară 
şi formare profesională, în afara penitenciarului, fără supraveghere, în condiţiile stabilite 
prin regulamentul de aplicare a prezentei legi”. 

„Deţinuţii din regimul deschis pot presta muncă, în interiorul şi exteriorul 
penitenciarului, fără supraveghere, având obligaţia de a reveni la locul de cazare după 
terminarea programului iar cei care desfăşoară activităţi lucrative în exteriorul 
penitenciarului, în funcţie de vulnerabilităţile identificate pot fi supravegheaţi, inclusiv 
prin utilizarea sistemelor electronice de supraveghere la distanţă”, potrivit articolului 84 
din Hotărârea nr. 157/2016 din 10 martie 2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare 
a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate 
dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. 

Referitor la escortarea deținuților din regimul Ordinul ministrului de justiție nr. 4800/C/2018 
pentru aprobarea Regulamentului privind siguranța locurilor de deținere din subordinea 
Administrației Naționale a Penitenciarelor se prevede: 

Articolul 266 alin. (1) lit. d) „...pentru punctele de lucru unde sunt repartizate 
persoane private de libertate individualizate în regim deschis, se asigura cel puțin un agent 
în situația în care se apreciază că se impune supravegherea acestora”. 

Articolul 173 alin. (4) „...pentru desfășurarea activităților lucrative, în vederea 
participării la demersuri educative, de asistență psihologică și asistență socială a 
persoanelor condamnate din regimul semideschis, deschis și a persoanelor internate 
sancționate cu măsura educativă a internării într-un centru educativ se execută de personal 
neînarmat, dotat cu mijloace de legătură și imobilizare”. 

Articolul 206 „…mijloacele de transport descoperite, special amenajate, se pot folosi 
numai pentru transportul persoanelor private de libertate cărora li se aplică regimul deschis 
și semideschis la și de la punctele de lucru”. 

Articolul 210 alin. (3) „…în situația însoțirii deținuților cărora li se aplică regimul 
semideschis și deschis la puncte de lucru, se pot folosi și mijloace auto puse la dispoziție de 
către beneficiar cu respectarea„. 

Articolul 230 „…în cazul în care este necesară prezentarea la organele judiciare a 
unui număr redus de persoane private de libertate din regimul semideschis și deschis care 
în mod curent desfășoară activități în exteriorul locului de deținere, cu aprobarea 
directorului penitenciarului, aceasta se poate face cu personal neînarmat, dotat cu mijloace 
de imobilizare și legătură”. 

Articolul 245 alin. (2) „…supravegherea persoanelor private de libertate clasificate în 
regim deschis și semideschis internate în unitățile sanitare din afara sistemului penitenciar 
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poate fi realizată de către un singur agent, în funcție de persoana și conduita fiecărui 
condamnat, cu aprobarea directorului locului de deținere, caz în care pot fi utilizate 
sisteme electronice de supraveghere la distanță, dacă starea de sănătate și investigațiile 
medicale de specialitate o permit”. 

Articolul 245 alin. (3) „…persoanele private de libertate clasificate în regim deschis 
pot fi internate în unități sanitare din afara sistemului penitenciar fără supraveghere 
permanentă, în funcție de persoana și conduita fiecărui condamnat, cu aprobarea 
directorului locului de deținere, caz în care pot fi utilizate sisteme electronice de 
supraveghere la distanță, dacă starea de sănătate și investigațiile medicale de specialitate 
o permit”. 

Articolul 266 alin. (1) lit. d) „…cel puțin un agent pentru punctele de lucru unde sunt 
repartizate persoane private de libertate individualizate în regim deschis, în situația în care 
se apreciază că se impune supravegherea acestora”. 

Articolul 266 alin. (2) „Condamnații cărora li se aplică regimul deschis sau persoanele 
internate în centre educative clasificate fără supraveghere pot presta muncă în afara locului 
de deținere, fără supraveghere, situație în care sunt controlați periodic la locurile de muncă 
și pe itinerarele de deplasare de către personal anume desemnat de directorul locului de 
deținere. În cazul în care se impune supravegherea, aceasta se poate realiza prin 
intermediul sistemelor de supraveghere electronică la distanță sau de personal neînarmat, 
dotat cu mijloace de imobilizare și legătură”. 
Normele legale menționate mai sus demonstrează dorința legiuitorului de a asigura condiții 
pentru ca persoana privată de libertate clasificată în regimul deschis să aibă posibilitatea de 
a exersa aptitudinile necesare unei vieți autonome, de a se reintegra cât mai ușor pe piața 
muncii și în societate, după liberare. Astfel, deținutul poate munci și participa la activități 
de reintegrare socială în exteriorul penitenciarului fără supraveghere ceea ce reduce mult 
presiunea pusă pe resursele umane din sectorul operativ. 
 
Un aspect important în ceea ce privește munca deținuților este însăți escortarea și paza 
acestora pe timpul deplasării la punctul de lucru și la destinație, nu de puține ori 
administrația penitenciarului confruntându-se cu reale probleme în asigurarea numărului 
suficient de agenți pentru îndeplinirea misiunilor în conformitate cu cerințele legii.  
Escortarea și paza deținuților se realizează în raport de numărul acestora, regimul de 
executare și riscul pe care îl prezintă aceștia pentru siguranța penitenciarului, mărimea 
coloanei și caracteristicile terenului de pe itinerarul de deplasare, utilizarea sistemelor 
electronice de supraveghere la distanță nefiind deocamdată disponibile însă personalul din 
compunerea escortei poate fi dotat cu camere video portabile și cu dispozitive individuale 
de alarmare-avertizare în caz de producere a unor incidente, conectate la dispeceratul 
penitenciarului.  
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Escortarea detașamentelor de deținuți la punctul de lucru exterior spre exemplu, se poate 
face și pe jos, pe o distanță de maxim 3 kilometri, evitându-se locurile aglomerate sau 
traseele turistice, precum și orice alte zone care prin natura lor pun în pericol siguranța 
misiunii. Dispozitivul de escortare poate fi format chiar și dintr-o singură persoană, în funcție 
de o serie de caracteristici ale grupului escortat sau alte împrejurări, menționate în 
paragraful anterior, și se poate folosi și câine de serviciu, pe partea cea mai vulnerabilă sau 
în spatele coloanei. Paza și supravegherea persoanelor private de libertate la punctele de 
lucru exterioare se face cu aceleași efective de personal care au asigurat escortarea lor pe 
timpul transportului, iar la punctele de lucru interioare (în curtea penitenciarului) este 
necesară executarea pazei de către cel puțin un agent. 
 
În aceste condiții, este firească dorința unitatilor de a custodia deținuți care execută 
pedeapsa în regim deschis, aceștia putând fi folosiți la muncă cu eforturi minime din punct 
de vedere al personalului. Mai mult, aceștia au un comportament bun și o atitudine pozitivă 
față de muncă ceea ce conduce și la o stare de spirit corespunzătoare în rândul efectivului 
de deținuți și, implicit la un număr redus de situații conflictuale ce necesită intervenția 
personalului de penitenciar. 

Dintre toate regimurile de executare a pedepselor privative de libertate, cel mai dificil din 
punct de vedere al folosirii la muncă este regimul de maximă siguranță, de altfel condamnații 
clasificați în acest regim, dincolo de o sentință de lungă durată, au și o conduită în general 
necorespunzătoare și deseori refuză să muncească sau să participe la activități de 
reintegrare socială. 

Pentru toate categoriile însă, personalul de penitenciar trebuie să fie bine pregătit din toate 
punctele de vedere, fizic și mental, în ultimii ani punându-se foarte mult accentul pe o 
formare pedagogică sau umanistă iar numărul agenților absolvenți de studii superioare a 
crescut simțitor ceea ce a condus la schimbarea mentalității personalului de penitenciar atât 
față de misiunea pe care o are în raport cu interesele generale ale societății, cât și față de 
persoanele custodiate.   

Opiniile personalului care își desfășoară activitatea în mod direct cu persoanele private de 
libertate, în special cei care fac parte din sectoarele operativ, de reintegrare socială și 
medical, sunt împărțite în ceea ce privește ”avantajele și dezavantajele” fiecărui regim în 
parte. Dacă unii găsesc avantaje în regimurile cu uși închise (maximă siguranță, închis și 
arestați preventiv), alții consideră regimurile deschis și semidechis mai ușor de gestionat în 
ciuda ușilor deschise. 

Mobilitatea mare a condamnaților care execută pedeapsa în regim deschis sau semideschis, 
interacțiunea facilă a acestora cu personalul și comunitatea (voluntari, angajatori, 
reprezentanți ai unor instituții și organizații neguvernamentale etc.), oferta generoasă de 
muncă și activități de educație și asistență psihosocială, oportunitatea de a avea o relație 
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constantă cu familia și de a primi permisiunea de a ieși din penitenciar drept recompensă 
pentru participarea la activitățile lucrative sau de reintegrare socială, implică o serie de 
riscuri dar pot fi și tot atâtea elemente motivante pentru a adopta o conduită bună  și o 
atitudine corespunzătoare în relație cu persoanlul de penitenciar.  

Dimpotrivă, o parte a personalului consideră că șederea pe aproape întreaga durată a zilei 
în spații închise (camera, cluburi sau ateliere), posibilitățile restrânse de a petrece timp în 
grupuri mari cu alți deținuți, monitorizarea aproape permanentă a celor care execută 
pedeapsa ”cu ușile închise”, restricțiile în ceea ce privește recompensele acordate, 
contribuie la siguranța penitenciarului, a celorlalți deținuți și nu în ultimul rând a 
personalului care nu este atât de expus ca în cazul celui care își desfășoară activitatea în 
penitenciare cu regim semideschis și deschis.  

Cert este că sub aspectul folosirii la muncă a deținuților și, implicit a asigurării pazei și 
escortei de către personalul de penitenciar, fiecare regim implică riscuri și dificultăți, 
beneficii sau avantaje pentru ambele părți.  

Din statisticile Administrației Naționale a Penitenciarelor rezultă că atât penitenciarele care 
custodiază condamnați în regim închis sau arestați preventiv cât și cele cu ”uși deschise” 
folosesc deținuți la muncă și obțin venituri din munca acestora, regimul nefiind un criteriu 
esențial în acest proces. Sunt penitenciare cu regim închis care au contracte ce implică 
efective de zeci de deținuți iar veniturile sunt substanțiale, dificultatea constând doar în 
asigurarea unui număr suficient de agenți pentru escortarea și paza acestora, în timp ce 
penitenciare profilate pe regim semideschis sau deschis întâmpină greutăți în contractarea 
forței de muncă din lipsă de beneficiari. Desigur, deloc neglijabil este managementul 
practicat la nivelul fiecărei unități penitenciare.  
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3. Set de instrumente pentru fundamentarea si monitorizarea independentă a 
componentei ”resurse umane” din politica publică privind reintegrarea socială a 

persoanelor private de libertate 

3.1. Instrumente de evaluare si monitorizare a "cerințelor si resurselor la locul de 
muncă” (job strain)  

Cadrul metodologic pentru evaluarea și monitorizarea ”cerințelor și resurselor la locul de 
muncă” a presupus realizarea următorilor pași: 

 

 

PASUL 1 
 

 

 

PASUL 2 
 

 
PASUL 3 

 

 

PASUL 4 
 

 

PASUL 5 
 

 

PASUL 6 
 

 
PASUL 7 

 

 

Trecerea în revistă a unei literaturi științifice din domeniul evaluării 
raportului/balanței dintre cerințele și resursele la locul de muncă pentru a 

identifica principalele concepte și posibilele legături dintre acestea 

Definirea obiectivelor demersului de evaluare a cerințelor și resurselor la locul de 
muncă 

Definirea conceptelor și operaționalizarea acestora 

Metoda de evaluare și monitorizare a "cerințelor și resurselor locului de muncă" 

Elaborarea cadrului de eșantionare 

Construirea metodologiei de agregare a informațiilor colectate în indicele sintetic 
de ”job strain” 

Instrument de evaluare și monitorizare a "cerințelor și resurselor locului de muncă" 
- Elaborarea chestionarului pentru culegerea datelor 
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1. Trecerea în revistă a literaturii științifice din domeniul evaluării 
raportului/balanței dintre cerințele și resursele la locul de muncă pentru a 
identifica principalele concepte și posibilele legături dintre acestea 

Multe studii din domeniul sănătății în muncă au investigat mecanismele prin care organizarea 
muncii și relațiile de la locul de muncă pot afecta bunăstării lucrătorilor. Sunt studii care și-
au propus să identifice/atributele principale ale unui loc de muncă care afectează sănătatea 
fizică și mentală a lucrătorilor. Munca se realizează în baza diferitelor cerințe ale postului 
iar acestea necesită eforturi susținute fizice și mentale. Pentru a putea să realizeze cerințele 
locului de muncă, lucrătorii/salariații dispun de diverse resurse fizice, organizaționale sau 
sociale (autonomia la locul de muncă, oportunități de învățare, suportul colegilor sau al 
angajatorilor). Aceste resurse ale locului de muncă susțin demersul lucrătorilor de a gestiona 
cerințele dificile sau de a-și atinge obiectivele organizaționale sau personale.  

Cerințele locului de muncă nu sunt în mod necesar negative dar ele se pot transforma în 
factori de stres atunci când lucrătorii/salariații nu au suficiente resurse pentru a le putea 
executa. Cerințele excesive combinate cu resursele insuficiente creează dimensiunea de 
”presiune/stres la locul de muncă” (engl. job strain). Presiunea la locul de muncă este un 
factor de risc crucial pentru starea de bunăstare fizică și mentală a lucrătorilor. Pentru a 
măsura cât mai corect presiunea la locul de muncă, atât cerințele, dar și resursele  
disponibile la locul de muncă trebuie luați în considerare simultan.  

În primul pas al elaborării metodologiei am identificat 2554 articolelor dedicate tematicii 
”cerințelor și resurselor la locul de muncă” (”job strain”) publicate în perioada 1975-prezent 
în baza de date Clarivate (fostă WoS Thomson&Reuters). Dintre acestea, 17 au fost dedicate 
analizării ”job strain” în ocupații reglementate / sisteme închise / mediul penitenciar. 

Analiza acestor articole și a problematicilor abordate în cele mai recente publicații au condus 
la necesitatea metodologică de a pune în legătură a conceptul de ”job strain” cu: 

- Starea de sănătate, 

- Conflictul familie-muncă, 

- Epuizare mentală/prihologică, 

- Caracteristici organizaționale care cresc ”job strain”. 
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2. Definirea obiectivelor demersului de evaluare a cerințelor și resurselor la locul 
de muncă 

Prin urmare obiectivele specifice ale studiului cu privire la ”cerințele și resursele locului de 
muncă” în mediul penitenciar au fost extinse, fiind definite după cum urmează: 

(1) Investigarea echilibrului/balanței dintre cerințele și resursele locului de muncă, 

(2) Investigarea influenței presiunii la locul de muncă (”job strain”) asupra sănătății 
personalului, 

(3) Investigarea influenței presiunii la locul de muncă (”job strain”) asupra epuizării 
profesionale. 

 

3. Definirea conceptelor și operaționalizarea acestora 

 

3.1. Definirea ”Presiunii la locul de muncă” ( job strain) 

Presiunea la locul de muncă implică cerințe excesive combinate cu resurse insuficiente 
pentru a se putea realiza sarcinile din fișa postului. Abordarea dezvoltată de OECD pornește 
de la literatura științifică privind sănătatea ocupațională care subliniază efectele adverse 
generate de presiunea de la locul de muncă asupra sănătății lucrătorilor. Acumularea 
cerințelor la locul de muncă are un puternic impact negativ asupra sănătății lucrătorilor, în 
timp ce nivelul resurselor totale de la locul de muncă pot diminua impactul cerințelor asupra 
sănătății indivizilor.  

Rezultatele privind sănătatea lucrătorilor se pot estima prin utilizarea a diferiți indicatori: 
(a) proporția lucrătorilor care au raportat că munca le-a influențat sănătatea, (b) numărul 
mediu de zile de concediu medical luat de salariați în ultimele 12 luni, (c) epuizare fizică 
și/sau mentală raportată, (d) speranța medie de viață, etc. în literatura de specializate sunt 
folosiți cu precădere primii doi, însă aceștia acoperă parțial specificul ocupațiilor 
reglementate, precum sunt cele din sistemul penitenciar. Indicatorii menționați cuprind atât 
măsuri obiective, dar și subiective, fiind important să fie utilizați simultan.  
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3.2. Operaționalizarea conceptului de presiune la locul de muncă. 

Metodologia dezvoltată de OECD prezintă trei indici sintetici relativ la calitatea mediului de 
lucru utilizând date extrase din Ancheta Europeană privind condițiile de muncă și anume:  

(1) o măsurare aditivă a cerințelor diferite ale locului de muncă,  

(2) o măsură aditivă a resurselor de la locul de muncă și  

(3) un indice sintetic care furnizează o imagine aspra echilibrului dintre resursele 
disponibile la locul de muncă și cerințe. Acest indice poate fi pus în relație cu 
sănătatea ocupațională, cu bunăstarea la locul de muncă, cu calitatea vieții, cu 
reconcilierea între viața de familie și muncă, etc.  

Incidența locurilor de muncă care combină un nivel înalt al cerințelor cu resurse reduse este 
utilizată ca o măsură pentru calitatea mediului de lucru.  

Cerințe locurilor de muncă sunt caracterizate prin trei dimensiuni: 

(1) presiunea timpului în care lucrătorii încercă să execute cerințele principale ale 
postului. Această dimensiunea sintetizează factorii care pot afecta capacitatea 
personală de a combina cerințele locului de muncă cu viața de familie și viața 
personală cum ar fi: timpul mare petrecut la muncă, munca în ture, lipsa 
aranjamentelor de muncă flexibile, munca intensivă fizic sau mintal/psihic.  

(2) condițiile efective de muncă care pot afecta sănătatea fizică sau/și mentală cum ar 
fi: expunerea frecventă și prelungită la riscuri ergonomice (poziții obositoare și 
dureroase, transportul   sau  deplasarea unor sarcini grele) sau riscuri de mediu 
(zgomot ridicat, temperaturi extreme, risc de accidente).  

(3) forme de intimidare la locul de muncă, cum ar fi abuzul verbal, comportamente 
umilitoare, realizate fie de colegi/superiori fie de clienți și care pot influența 
sănătatea mentală individuală.  

Resursele de muncă acoperă de asemenea trei dimensiuni care pot contribui la realizarea 
cerințelor postului.  

(1) măsura în care salariații pot avea capacitatea de a-și controla propria muncă și  de a-
și dezvolta competențele prin oportunități de învățare formale și informale.  

(2) practicile unui management bun, care ar trebui să includă: o organizare bună a 
muncii, sarcini de muncă bine definite și feedback al managementului cu privire la 
munca realizată de salariați.  
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(3) relațiile sociale de la locul de muncă, descrise prin existența unei atmosfere deschise, 
prietenoase sau de încredere.  

Împreună aceste cerințe și aceste resurse acoperă multe aspecte diferite ale mediului de 
muncă. Criteriile au fost stabilite pentru a caracteriza ceea ce înseamnă ”cerințe excesive”, 
”resurse insuficiente” și ” presiune la locul de muncă”. Prin ”cerințe excesive” înțelegem 
numărul locurilor de muncă cu două sau trei cerințe,  prin ”resurse insuficiente” acele locuri 
de muncă cu maxim o resursă, și ”presiunea la locul de muncă”  se referă la orice loc de 
muncă cu trei cerințe (indiferent de numărul de resurse) sau la locurile de muncă care 
combină două cerințe cu numai o resursă sau cu nici o resursă.  Definirea acestor măsuri s-a 
realizat pe baza analizelor privind relațiile care există între problemele de sănătate auto-
raportate de salariați și numărul de cerințe și resurse existente.  

 

3.3. Definirea epuizării profesionale 

Epuizarea profesională este rezultatul expunerii îndelungate la stres la locul de muncă, fără 
a fi identificate resurse sau soluții pentru factorii stresori. Epuizarea profesională este 
caracterizată de epuizare emoțională, depersonalizare (tratarea beneficiarilor sau a 
colegilor cu cinism), indiferență cu privire la rezultatele activității profesionale.  

Prima scală dezvoltată, și una dintre cele mai utilizate este Maslach Burnout Inventory (MBI). 
Aceasta a fost dezvoltată pe trei dimensiuni, așa cum acestea fuseseră fundamentate prin 
cercetarea de tip calitativ. O altă scală relativ des utilizată este Shirom-Melamed (SMBM) 
care diferențiază între oboseală fizică, emoțională și cognitivă.  

Deși dezvoltate inițial pentru ocupațiile din serviciile sociale, scalele au fost adaptate pentru 
a fi aplicate în toate profesiile, cel mai elocvent exemplu fiind MBI-GS. 

 

 

3.4. Operaționalizarea conceptului de epuizare profesională (engl. occupational 
burnout”) 

Având în vedere dimensiunea scalelor dezvoltate am selectat pentru acest chestionar o 
variantă adaptată a scalei  Shirom-Melamed (SMBM). Am păstrat din această scală parțial 
operaționalizarea epuizării fizice și cognitive, și am redefinit epuizarea emoțională, adecvat 
mediului de lucru puternic masculinizat. 
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 În ultima lună (martie 2019) la acest loc de muncă, cât de des  (v-) ați simțit (că)…  
  Nicio

dată  
Foarte 

rar 
Mai 

degrabă 
rar 

Uneori  Mai 
degrabă 

des 

Foarte 
des 

Întotd
eauna  

F … obosit 1 2 3 4 5 6 7 
F … dimineața nu aveți 

energie să plecați la 
muncă 

1 2 3 4 5 6 7 

F … folosit 100% la 
sfârșitul unei zile de 
muncă 

1 2 3 4 5 6 7 

F … epuizat 1 2 3 4 5 6 7 

E … frustrat 1 2 3 4 5 6 7 

E … furios 1 2 3 4 5 6 7 

E … provocat de deținuți 1 2 3 4 5 6 7 

E … vă controlați cu greu 
reacțiile 

1 2 3 4 5 6 7 

C … vă e greu să vă 
adunați gândurile  

1 2 3 4 5 6 7 

C ... vă concentrați cu 
greu 

1 2 3 4 5 6 7 

C … vă e greu să vă gândiți 
la lucruri complexe 

1 2 3 4 5 6 7 

 
Literele din dreptul fiecărui item reprezintă cele trei sub-scale: 
- F = oboseală fizică;  
- E= oboseală emoțională; și  
- C= tulburare cognitivă. 

 

4. Metoda de evaluare și monitorizare a "cerințelor și resurselor locului de 
muncă" 

Metoda de cercetare utilizată pentru a investiga "cerințelor și resurselor locului de muncă" 
este ancheta sociologică pe bază de chestionar în rândul salariaților din mediul 
penitenciar. 
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Ancheta nu este reprezentativă la nivel național, dimensiunea, structura și eterogenitatea 
respondenților nepermițând construirea unui eșantion reprezentativ credibil și fezabil.  

Instrumentul de investigare este chestionarul structurat. Se estimează completarea 
acestuia să nu dureze mai mult de 30 minute.  

Metoda principală de aplicare este auto-administrarea chestionarului.  

 

5. Elaborarea cadrului de eșantionare 

5.1. Sfera de cuprindere a anchetei 

Prin intermediul anchetei sociologice urmărim să colectăm informații despre toate 
categoriile de personal din sistemul penitenciar: 

1. Siguranța deținerii și regim penitenciar, 

2. Reintegrare socială, 

3. Asistență medicală, 

4. Activitate economică-administrativă. 

Profil teritorial. Universul de eșantionare cuprinde toată țara, toate regiunile de dezvoltare 
și toate județele. De asemenea, universul include și salariații din ANP. 

Chestionarele vor fi adresate tuturor categoriilor de personal, indiferent de nivelul 
decizional, fiind excluși managerii de nivel înalt (directori penitenciar, etc).  

 

5.2. Unitatea de observare 

Unitatea de observare și de selecție este salariatul din sistemul penitenciar. Sunt parte a 
universului de eșantionare toți salariații, indiferent de tipul programului de lucru (program 
integral, program parțial) sau de tipul contractului (cu durată determinată, cu durată 
nedeterminată) 

  

5.3. Metoda, dimensiunea și structura eșantionului 

Tipul eșantionului: eșantion pe cote. 

Numărul de cazuri minim necesar este de 200 de respondenți. 
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Deși ne propunem acoperirea tuturor categoriilor de personal din sistemul penitenciar, 
cotele stabilite vizează doar 3 din aceste categorii, după cum urmează: 

Categorie personal Număr minim de cazuri 

1. Siguranța deținerii și regim penitenciar 100 

2. Reintegrare socială 50 

3. Asistență medicală 50 

TOTAL 200 

 

6. Construirea metodologiei de agregare a informațiilor colectate în indicele 
sintetic de ”job strain” 

 

6.1. Construirea indicelui sintetic al ”cerințelor și resurselor locului de muncă”, 
conform metodologiei OECD 

Existența unei scale psihometrice și a unor indici  privind presiunea la locul de muncă sunt 
esențiale în demersul de operaționalizare conceptuală și definire ulterioară atât a itemilor 
pentru chestionar, cât și a dimensiunilor eșantionului studiului. Tabelul următor prezintă: 

1) un set de variabile calitative reținute pentru a măsura aspectele selectate ale job 
strain;  

2) procedura de normalizare utilizată pentru a compara aceste variabile, inițial 
măsurate pe diferite scale și  

3) modul cum sunt agregate aceste variabile într-un număr redus de componente care 
se referă la dimensiunile conceptului de job strain.    
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Definirea variabilelor cerințelor și resurselor locului de muncă și modul de agregare a 
indicelui  

A. Cerințele locului de muncă 

 Întrebare Codificare Normalizare ( scală 
de la 0-1) 

1. Presiunea timpului  

Program prelungit 
de lucru (d1/q4) 

Cât de multe ore 
lucrați în mod 
uzual pe 
săptămână la 
principalul loc de 
muncă plătit  

 1 dacă nr. de ore>50;  

0 altă situație; 

Program flexibil 
(d2/q13)  

Puteți sa va luați o 
oră sau două 
libere în timpul 
programului de 
lucru pentru a 
rezolva o 
problemă 
personală?  

Scală de la 1 
la 5 = deloc 
dificil – 
aproape 
imposibil  

 

1 dacă scorul>2;  

0 altă situație; 

Muncă foarte 
intensă 
(d3/q14_q15) 

Locul dvs. de 
muncă implică 
muncă la viteză 
foarte mare? 

Locul dvs. de 
muncă implică 
termene de 
execuție foarte 
strânse?  

Scală de la 1 
la 7 = 
întotdeauna - 
niciodată  

1 dacă scorul < 3 
pentru ambele 
întrebări; 

0 altă situație; 

Presiunea timpului de munca = 1 dacă (d1+d2+d3)>= 1; 0 altfel 

2. Factori fizici de risc 
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Căratul unor 
greutăți mari 
(d4/q16) 

Locul dvs. de 
munca implică 
căratul unor 
greutăți mari?  

Scală de la 1 
la 7 = 
întotdeauna - 
niciodată  

1 dacă scorul < 4; 

0 altă situație; 

Poziție dureroasă 
(d5/q17) 

Locul dvs. de 
munca implică 
poziții dureroase 
sau obositoare? 

Scală de la 1 
la 7 = 
întotdeauna - 
niciodată  

1 dacă scorul < 4; 

0 altă situație; 

Temperaturi 
extreme 
(d6/q18_q19) 

Lucrați la locul 
dvs. de muncă la 
temperaturi joase 
în interior sau 
exterior?  

Lucrați la locul 
dvs. de muncă la 
temperaturi înalte 
care vă fac să 
transpirați chiar și 
atunci când nu 
lucrați? 

Scală de la 1 
la 7 = 
întotdeauna - 
niciodată  

 

 

 

1 dacă scorul < 4 
pentru prima 
întrebare și scorul <3 
pentru a doua 
întrebare; 

0 altă situație; 

 

Zgomot înalt 
(d7/q20) 

Lucrați la locul 
dvs. de munca in 
zgomot atât de 
mare încât trebuie 
sa ridicați vocea 
ca sa vă înțelegeți 
cu ceilalți?  

Scală de la 1 
la 7 = 
întotdeauna - 
niciodată  

 

1 dacă scorul < 4 
pentru ambele 
întrebări; 

0 altă situație; 

Vibrații (d8/q21) Sunteți expuși la 
locul de muncă la 
vibrații provenite 
de la mașini, 
echipamente 
tehnice?  

Scală de la 1 
la 7 = 
întotdeauna - 
niciodată  

 

1 dacă scorul < 4 
pentru ambele 
întrebări; 

0 altă situație; 

Factori  fizici de risc = 1 dacă ( d4+d5+d6+d7+d8) >=1 : 0 altfel 

3. Intimidare la locul de muncă 
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Intimidarea si 
hărțuirea 
(d9/q22_q23) 

În ultimele 12 luni, 
în cursul muncii 
dvs. v-ați simțit 
intimidat sau 
hărțuit de șefi sau 
colegi? 

În ultimele 12 luni, 
în cursul muncii 
dvs. v-ați simțit 
intimidat sau 
hărțuit de 
deținuți? 

Da / Nu 

 

1 dacă răspunsul este 
da la una dintre cele 
două întrebări; 

0 daca răspunsul este 
nu la ambele; 

Amenințări si 
comportamente 
umilitoare 
(d10q24_q25) 

În ultima lună, în 
cursul muncii dvs. 
v-ați simțit 
amenințat sau 
umilit de șefi sau 
colegi? 

În ultima lună, în 
cursul muncii dvs. 
v-ați simțit 
amenințat sau 
umilit de deținuți? 

Da / Nu 

 

1 dacă răspunsul este 
da la una dintre cele 
două întrebări; 

0 daca răspunsul este 
nu la ambele; 

Abuz verbal 
(d11/q26_q27) 

În ultima lună, în 
cursul muncii dvs. 
v-ați simțit agresat 
verbal de șefi sau 
colegi? 

În ultima lună, în 
cursul muncii dvs. 
v-ați simțit agresat 
verbal de deținuți? 

Da / Nu 

 

1 dacă răspunsul este 
da la una dintre cele 
două întrebări; 

0 daca răspunsul este 
nu la ambele; 

Intimidarea la locul de muncă  = 1 dacă (d9 + d10 + d11) > =1; 0 altfel 

B. Resursele locului de munca 
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 Întrebare Codificare Normalizare ( scală 
de la 0-1) 

1. Autonomia si oportunități de învățare 

Ordinea sarcinilor 
(r1/q28) 

Aveți libertatea de 
a alege sau de a 
schimba ordinea 
sarcinilor de lucru? 

Da / Nu 

 

1 daca răspunsul este 
da; 

0 daca răspunsul este 
nu; 

Metode de lucru 
(r2/q29) 

Aveți libertatea de 
a alege sau de a 
schimba metodele 
de lucru? 

Da / Nu 

 

1 daca răspunsul este 
da; 

0 daca răspunsul este 
nu; 

Oportunități de 
învățare (r3/q30) 

Considerați că la 
acest loc de 
muncă învățați 
lucruri noi? 

Da / Nu 

 

1 daca răspunsul este 
da; 

0 daca răspunsul este 
nu; 

Cursuri 
(r4/q31_q32) 

În ultimele 12 luni, 
ați beneficiat de 
cursuri de 
pregătire plătite 
sau furnizate la 
locul de muncă? 

În ultimele 12 luni, 
ați beneficiat de 
pregătire la locul 
de muncă (sub 
îndrumarea unor 
colegi, supervizori) 

Da / Nu 

 

1 daca răspunsul este 
da la ambele 
întrebări; 

0 daca răspunsul este 
nu; 

Autonomie si oportunități de învățare = 1 dacă (r1 + r2 + r3 + r4) = 4; 0 altfel. 

2. Practici de management 

Sarcini de muncă 
bine definite 

(r5/q33) 

Știți ce se 
așteaptă de la dvs. 
la locul de muncă? 

Scală de la 1 
la 5 = 

1 dacă scorul < 3; 

0 altă situație; 
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întotdeauna - 
niciodată  

 

Organizarea 
muncii si 

planificare 
(r6/q34) 

În general, 
considerați că 
șeful dvs. direct 
realizează adecvat 
activitățile de 
planificare și 
organizare a 
activității? 

Da / Nu 

 

1 daca răspunsul este 
da; 

0 daca răspunsul este 
nu; 

Feedback (r7/q36) În general, șeful 
dvs. direct vă 
oferă feedback 
(părerea) cu 
privire munca 
dvs.. ? 

Da / Nu 

 

1 daca răspunsul este 
da; 

0 daca răspunsul este 
nu; 

Practici de management = 1 daca (r5 + r6 + r7) = 3; 0 altfel. 

3.Relațiile de la locul de muncă 

Atmosfera 
prietenoasă la 
locul de muncă 
(r8/q37) 

Sunteți de acord 
sau nu cu 
afirmația: am 
prieteni foarte 
buni la locul de 
muncă? 

Scală de la 1 
la 5 = acord 
puternic – 
dezacord 
puternic  

 

1 dacă scorul < 3; 

0 altă situație; 

Mediu de muncă 
inclusiv (r9/q38) 

Mă simt "acasă" în 
această 
organizație 
(firmă)? 

Scală de la 1 
la 5 = acord 
puternic – 
dezacord 
puternic  

 

1 dacă scorul > 3; 

0 altă situație; 

Suport de la manageri și colegi = 1 dacă (r8 + r9) = 2; 0 altfel. 
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6.2. Surse de date pentru construirea indicatorului 

Datele pentru construirea indicelui sunt colectate în toate studiile consultate prin anchete 
sociologice, pe bază de chestionar. Ideal ar fi datele să fie colectate prin chestionare 
aplicate față-în față, pe eșantioane reprezentative.  

Având în vedere categoria ocupațională pe care ne propunem să o investigăm și dimensiunea 
universului de cercetare este imposibilă realizarea unei eșantion reprezentativ. 
Reprezentativitatea se poate obține doar pe baza unui eșantion probabilistic aleatoriu, 
populația fiind prea redusă pentru un astfel de demers.  

Chestionarul care operaționalizează variabile care măsoară diferitele resurse și cerințe ale 
locului de muncă pornește de la metodologica OECD. Acesta, în urma discuțiilor cu 
reprezentanții coordonatorului, cu experții zonali precum și în urma studierii resurselor 
bibliografice existente va fi completat cu informații care să permită și evaluarea influenței 
job strain asupra sănătății salariaților, precum și asupra epuizării emoționale. 

 

 

7. Instrument de evaluare și monitorizare a "cerințelor și resurselor locului de 
muncă" - Elaborarea chestionarului pentru culegerea datelor 

 

7.1. Cerințe și resurse ale locului de muncă în mediul penitenciar 
 

 Presiunea timpului 

Cum este reglementat programul de lucru? Care sunt prevederile cu privire la timpul de 
lucru suplimentar și plata acestuia sau posibilitatea de a beneficia de ore libere neplătite? 

Timpul de muncă reprezintă timpul pe care funcționarul public cu statut special, în funcție 
de specificul activității îl prestează pentru: îndeplinirea sarcinilor de serviciu în cadrul 
unității; timpul destinat formarii profesionale (inclusiv durata transportului dus-întors de la 
localitatea de domiciliu la localitatea de desfășurare a cursului); orice altă perioadă de timp 
în care angajatul se află la dispoziția angajatorului și se pontează corespunzător. În situații 
deosebite dar și în situații ¨de exercițiu¨ personalul poate fi alarmat. Pentru cei care nu 
sunt la serviciu, acest lucru presupune deplasarea într-un interval de timp determinat la 
unitate unde li se comunică ce tip de activitate trebuie să desfășoare. 
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Durata normală a timpului de lucru pentru funcționarii publici cu statut special este de 8 
ore pe zi, sau de 40 de ore pe săptămână, potrivit legii (Codul Muncii), realizată prin 
săptămâna de lucru de 5 zile.  

Timpul de muncă prestat în afara duratei normale a timpului de muncă este considerat 
muncă suplimentară şi se pontează în mod corespunzător. 

Această prevedere este generală și unanim aplicabilă ˝la program de 8 ore˝- sector 
administrativ (include economicul, logistica, resursele umane, secretariat, informatică, 
juridic, IT), reintegrarea socială, o parte din sectorul operativ (evidență și organizarea 
muncii, plutonul Escortă) și o parte din sectorul medical.  

În funcție de specificul unității, se poate opta și pentru o repartizare inegală a timpului de 
muncă, cu respectarea duratei normale de 40 de ore pe săptămână (spre ex sector vizită) 

Pentru realizarea activităților de pază și supraveghere, activitatea se desfășoară în schimburi 
unde durata zilnică a timpului de muncă de 12 ore va fi urmată de o perioadă de repaus de 
24 de ore. 

Durata normala a timpului de muncă pentru salariatul de noapte nu poate depăși o medie de 
8 ore pe zi calculată pe o perioada de referință de maximum 3 luni calendaristice, cu 
respectarea repausului săptămânal. 

Durata maximă legală a timpului de lucru nu poate depăși 48 de ore pe săptămână, inclusiv 
orele suplimentare. Prin excepție, durata timpului de muncă, ce include și orele 
suplimentare, poate fi prelungită peste 48 de ore pe săptămână, cu condiția ca media orelor 
de muncă, calculată pe o perioadă de referință de 4 luni calendaristice, să nu depășească 
48 de ore pe săptămână. Când munca se efectuează în schimburi, durata timpului de muncă 
va putea fi prelungită peste 48 de ore pe săptămână, cu condiția ca media orelor de muncă, 
calculată pe o perioadă de 3 luni, să nu depășească 48 de ore pe săptămână inclusiv orele 
suplimentare. (prevederile sunt conform Codului Muncii) 

Pe de altă parte, programul de lucru se poate organiza de către șefii unităților astfel: 

– 8 ore program de lucru – 16 ore timp liber, cu acordarea de zile libere în decursul 
lunii (numărul de zile libere este egal cu numărul zilelor de sâmbătă și duminică 
din luna respectivă, precum şi a zilelor de sărbători legale ori declarate 
nelucrătoare); 

– 12 ore program de lucru (în cursul zilei) – 24 ore timp liber urmate de 12 ore 
program de lucru (în cursul nopţii) – 48 de ore timp liber; 

– 12 ore program de lucru în timpul zilei – 36 de ore timp liber; 
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În cazul în care programul de lucru al personalului din grupele operative constituite la nivelul 
unităților este de 24 de ore, atunci timpul liber de care beneficiază funcționarul public cu 
statut special este de 72 de ore. 

Pentru munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru precum şi 
munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, 
în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de 
lucru, se aplică prevederile legale incidente în această materie: compensare cu timp liber 
corespunzător și/sau plata unui spor salarial.  

Plata muncii prestate peste durata normală a timpului de lucru se poate face numai dacă 
efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de șeful ierarhic, fără a se depăși 360 de ore 
anual. În cazul prestării de ore suplimentare peste un număr de 180 de ore anual este necesar 
acordul sindicatelor reprezentative semnatare ale Acordului colectiv de muncă (structuri ale 
acestora sau structuri afiliate).  

Zilele de sărbători legale sunt cele stabilite ca atare prin legislație și se acordă în mod 
corespunzător în sistemul penitenciar.  

În timpul programului de lucru funcționarii au dreptul la pauză de masă, inclusă în programul 
de lucru, de 30 de minute (60 de minute pentru cei care își desfășoară activitatea în program 
de 24 de ore). Pentru servirea mesei, în majoritatea unităților există locuri special 
amenajate (popote). Există cazuri în care, din cauza lipsei de personal, personalul care își 
desfășoară activitatea în cadrul secțiilor de deținere nu poate fi înlocuit astfel că aceștia 
servesc masa la locul de desfășurare al activității.  

În ceea ce privește concediile la care funcționarii cu statut special din sistemul penitenciar 
au dreptul, acestea sunt: 

- concediu de odihnă anual stabilit în raport cu vechimea în serviciu, după cum urmează: 

• 32 de zile calendaristice, pentru cei cu o vechime în serviciu de până la 10 ani; 

• 38 de zile calendaristice, pentru cei cu o vechime în serviciu de peste 10 ani. 

 -  concediu suplimentar – 7 zile calendaristice   pentru funcționarii publici din sistemul 
administrației penitenciare, care își desfăşoară activitatea în condiţii deosebite - 
vătămătoare, grele sau periculoase - ori în locuri de muncă în care există astfel de condiţii, 
stabilite potrivit legii. (Tot personalul se încadrează în această categorie) 

- concediul de studii plătit : Funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare, 
care urmează cursuri ale unor instituţii de învăţământ superior de stat ori particulare, 
acreditate ori autorizate, de lungă sau de scurtă durată, cursuri serale, cu frecvenţă redusă 
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şi la distanţă, în condiţiile alin. (1), au dreptul la un concediu de studii plătit, de 30 de zile 
calendaristice, acordat la cerere, integral sau fracţionat, în fiecare an universitar. 

- concediu fără plată:  

a) până la 30 de zile pentru: pregătirea şi/sau susţinerea examenelor de admitere, 
de finalizare a anilor de studii sau de absolvire a celei de-a doua/treia facultăţi; 
susţinerea examenelor nepromovate de admitere la doctorat sau în instituţii de 
învăţământ superior, a celor de an universitar ori de licenţă (diplomă), pentru 
pregătirea cărora au beneficiat de concedii de studii; prezentarea la concurs în 
vederea ocupării unui alt post. 

b) cu o durată între 30 și 90 de zile pentru: tratament medical efectuat în străinătate 
pe durata recomandată de medic, fără a depăşi însă 90 de zile, dacă cel în cauză 
nu beneficiază, potrivit legii, de concediu medical şi de indemnizaţie pentru 
incapacitate temporară de muncă, precum şi pentru însoţirea soţului sau, după 
caz, a soţiei ori a unei rude apropiate - copil, frate, soră, părinte - pe timpul cât 
aceasta se află la tratament în străinătate; pentru alte motive temeinic 
fundamentate. 

Există oportunități de program flexibil? Spre exemplu decalarea orei de început și final a 
programului? Dacă DA, pentru ce categorie de personal? Se pot lua libere pentru rezolvarea 
unor probleme personale? 

Programul de lucru se poate organiza și sub alte forme de program decât cele menționate 
deja, în funcție de specificul unității, cu consultarea sindicatelor. 

Referitor la sectoarele care își desfășoară activitatea în program de 8 ore, acesta este 
organizat în funcție de specificul activității (spre ex Plutonul escortă începe programul 
înaintea celorlalte sectoare, în general la ora 06.00.)  

În ceea ce privește decalarea orei de început și final, cazurile sunt destul de rare însă există 
această posibilitate pentru personalul care își desfășoară activitatea la program de 8 ore. La 
solicitarea funcționarului, cu avizul șefului și aprobarea directorului unității programul de 
lucru poate fi decalat. Nu există prevederi legale care să impună un interval maxim de 
decalare, însă putem spune că nu există cazuri de decalare cu mai mult de 1 oră.  

Cazurile de libere pentru rezolvarea unor probleme personale:  

Funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare au dreptul, potrivit legii, la 
învoiri plătite cu durata de până la 10 zile calendaristice, în cazul următoarelor evenimente 
familiale: căsătoria funcţionarului public din sistemul administraţiei penitenciare; naşterea 
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sau căsătoria unui copil; decesul soţului/soţiei sau al unei rude de până la gradul al II-lea a 
funcţionarului public din sistemul administraţiei penitenciare sau a soţului/soţiei acestuia. 

Funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare pot beneficia de învoiri plătite 
cu durata de cel mult 5 zile calendaristice, în următoarele situaţii: în caz de accidentare sau 
îmbolnăvire gravă a unuia dintre membrii familiei; în situaţia unor dezastre care au afectat 
domiciliul funcţionarului public din sistemul administraţiei penitenciare, al părinţilor, 
socrilor sau copiilor acestuia; pentru alte situaţii sau evenimente excepţionale, de natură să 
justifice învoirea solicitată. 

Personalul poate beneficia, la cerere, în funcţie de posibilităţile angajatorului, în sensul 
prevederilor art. 20, alin. (2), lit. c) din H.G. nr. 1946/2004, de învoiri plătite, în limita a 
maximum 4 ore, respectiv  “pentru alte situaţii sau evenimente excepționale de natură să 
justifice învoirea solicitată”. 

În considerarea zilei de 29 iunie, proclamată prin art. 84 din Legea 293/2004 cu modificările 
și completările ulterioare ca fiind "Ziua personalului din sistemul administraţiei 
penitenciare", personalul beneficiază la cerere de o zi de învoire plătită, conform H.G. nr. 
1946/2004. 

Există termene de execuție foarte strânse a anumitor activități? Dacă DA, ce anume și 
pentru ce categorie de personal? 

Cu referire la termenele de execuție, putem distinge între mai multe tipuri de activități:  

- Activități stereotipe, programate prin orarul de activități zilnic – de obicei sunt 
prinse activitățile obligatorii însă realizarea acestora depinde de asigurarea 
resurselor necesare  - umane și logistice;  

- Activități stereotipe dar care de cele mai multe ori presupun o contextualizare 
diferită – spre exemplu rezolvarea solicitărilor venite din partea deținuților( diferă 
nr solicitărilor, complexitatea acestora) 

- Activități singulare dar care necesită un grad ridicat de complexitate (spre ex 
activități prevăzute de diverse proiecte) 

- Activități care sunt supuse presiunii termenelor impuse din lege (spre ex accesul 
la informații de interes public) 

Ce alte aspecte legate de programul de lucru sau de execuția activităților într-o perioadă 
bine definită de timp pe care le considerați relevante pentru ocupațiile din sistemul 
penitenciar? 
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Cei ce desfășoară cel puțin 3 ore de muncă de noapte în cadrul programului normal de muncă 
sunt supuși unui examen medical gratuit periodic, examenul medical și periodicitatea 
acestuia se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin comun al ministrului muncii, 
familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice și al ministrului sănătății. 

 

 Factori de risc: 

Condiții de lucru (cărat greutăți, poziții corporale dureroase/obositoare, temperaturi de 
lucru scăzute/înalte, zgomot, vibrații, etc.)  

Port armă: Conform legii, toți funcționarii publici cu statut special din sistemul 
administrației penitenciare au drept să poarte armament (pot exista excepții de natură 
medicală) 

Activitatea profesională specifică este apreciată din punct de vedere medical, ca fiind 
situată la un nivel de risc profesional înalt. Natura atribuțiilor de serviciu implică îndatoriri 
și riscuri deosebite. În exercitarea atribuțiilor de pază, escortare și supraveghere a 
persoanelor private de libertate, funcționarii publici cu statut special din sistemul 
administrației penitenciarelor, supuși riscurilor neuropsihice și neuropsihosenzoriale, sunt 
permanent pregătiți să gestioneze situații neprevăzute și folosesc, în condițiile legii, 
tehnica, mijloacele si armamentul din dotare.  

În general sunt identificate următoarele noxe profesionale și suprasolicitări profesionale:  

Pentru personalul din sectorul operativ (pază, supraveghere, escortare): 

Noxe fizice: câmpuri electromagnetice generate de sistemele de securitate și stațiile de 
recepție tip radiotelefon mobil, zgomot cu caracter impulsiv-unilateral, pe perioada 
exercițiilor de tragere cu armamentul din dotare, precum și condiții nefavorabile de macro 
și microclimat.  

Risc biologic: posibilitate de contaminare și îmbolnăvire cu bacterii, virusuri, fungi, paraziți 
prin contactul cu persoanele private de libertate. 

Suprasolicitări neuropsihice: prelucrare de informații cu grad mediu de complexitate, 
asumarea răspunderii activității proprii.  

Suprasolictări neuropshiosenzoriale generate de de condițiile deosebite în care își desfășoară 
activitate, care presupun atenție distributivă, concentrare, viteză de reacție și decizia 
rapidă asupra acțiunilor și măsurilor ce se impun în situații de urgență sau neprevăzute. 

Risc de agresiune fizică și/sau verbală exercitat de persoanele private de libertate. 
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Suprasolicitări posturale: poziții/ posturi vicioase prelungite, efort fizic, cu posibilitatea 
apariției simptomatologiei de coloană vertebrală cervicală și lombară (spondiloze, discopatii 
ale coloanei vertebrale) și a afecțiunilor vasculare periferice (varice hidrostatice membre 
inferioare) 

Risc de accidentare prin alunecare și cădere de la proprie înălțime, risc de accidentare în 
trafic, în cadrul deplasărilor în interesul serviciului.  

Condiții speciale de muncă: munca în schimburi alternante, efectuarea turelor de noapte, 
fapt care generează perturbarea bioritmului cu posibile repercusiuni asupra stării de 
sănătate fizică și psihică.  

Pentru personalul din sectorul educativ:  

Noxe fizice: câmpuri electromagnetice generate de sistemele de securitate și stațiile de 
recepție tip radiotelefon mobil, zgomot cu caracter impulsiv-unilateral, pe perioada 
exercițiilor de tragere cu armamentul din dotare, precum și condiții nefavorabile de macro 
și microclimat.  

Risc biologic: posibilitate de contaminare și îmbolnăvire cu bacterii, virusuri, fungi, paraziți 
prin contactul cu persoanele private de libertate. 

Suprasolicitări generate de efortul vocal prelungit, cu posibilitatea apariției unor afecțiuni 
profesionale (laringită, noduli corzi vocale). 

Suprasolicitări neuropsihice: lucrul cu persoanele private de libertate ce implică o 
importantă atenție și responsabilitate și implicit, uzura prematură a organismului.  

Suprasolictări neuropsihice generate de relațiile sociale pe care le gestionează 

Risc de agresiune fizică și/sau verbală exercitat de persoanele private de libertate. 

Suprasolicitări posturale: poziții/ posturi vicioase prelungite, efort fizic, cu posibilitatea 
apariției simptomatologiei de coloană vertebrală cervicală și lombară (spondiloze, discopatii 
ale coloanei vertebrale) și a afecțiunilor vasculare periferice (varice hidrostatice membre 
inferioare) 

Risc de accidentare prin alunecare și cădere de la proprie înălțime, risc de accidentare în 
trafic, în cadrul deplasărilor în interesul serviciului.  

Pentru personalul din sectorul medical:   

Noxe fizice: câmpuri electromagnetice generate de sistemele de securitate și stațiile de 
recepție tip radiotelefon mobil, zgomot cu caracter impulsiv-unilateral, pe perioada 
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exercițiilor de tragere cu armamentul din dotare, precum și condiții nefavorabile de macro 
și microclimat.  

Risc biologic: posibilitate de contaminare și îmbolnăvire cu bacterii, virusuri, fungi, paraziți 
prin contactul cu pacienții - persoanele private de libertate sau cu produse biologice. 

Risc chimic: expunerea la diverși alergeni și iritanți dermorespiratori (produse dezinfectante, 
medicamente, etc) cu posibilitatea apariției dermitelor de contact, a rinitei, a astmului 
profesional. 

Suprasolicitări neuropsihice: prelucrare de informații cu grad înalt de complexitate, 
asumarea răspunderii activității proprii.  

Suprasolicitări neuropsihosenzoriale generate de condițiile deosebite în care își desfășoară 
activitatea, care presupun atenție distributivă, viteza de reacție și decizia rapidă asupra 
acțiunilor și măsurilor ce se impun în situații de urgență sau neprevăzute.  

Suprasolicitări neuropsihice: lucrul cu persoanele private de libertate ce implică o 
importantă atenție și responsabilitate și implicit, uzura prematură a organismului.  

Suprasolicitări neuropsihice generate de relațiile sociale pe care le gestionează. 

Risc de agresiune fizică și/sau verbală exercitat de persoanele private de libertate. 

Suprasolicitări posturale: poziții/ posturi vicioase prelungite, efort fizic, cu posibilitatea 
apariției simptomatologiei de coloană vertebrală cervicală și lombară (spondiloze, discopatii 
ale coloanei vertebrale) și a afecțiunilor vasculare periferice (varice hidrostatice membre 
inferioare) 

Risc de accidentare prin alunecare și cădere de la proprie înălțime, lovire/tăiere/înțepare 
prin contact direct cu echipamentele și /sau instrumentele medicale utilizate în cadrul 
activității profesionale.  

Condiții speciale de muncă: munca în schimburi alternante, efectuarea turelor de noapte, 
fapt care generează perturbarea bioritmului cu posibile repercusiuni asupra stării de 
sănătate fizică și psihică.  

Pentru personalul din sectorul administrativ:  

Noxe fizice: câmpuri electromagnetice generate de sistemele de securitate, scintilații 
generate de ecranele de vizualizare (PC) 

Suprasolicitări vizuale: lucrul la ecrane de vizualizare (PC) ce pot genera fenomenul de 
oboseală vizuală. 
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Risc biologic: datorat microorganismelor vehiculate prin sistemele de condiționare a aerului.  

Suprasolicitări neuropsihice: prelucrare de informații cu grad mediu și înalt de complexitate, 
asumarea răspunderii activității proprii.  

Suprasolicitări posturale: poziții/ posturi vicioase prelungite, poziție șezândă prelungită, cu 
posibilitatea apariției simptomatologiei de coloană vertebrală cervicală și lombară și a 
afecțiunilor vasculare periferice. 

Risc de accidentare prin alunecare și cădere de la proprie înălțime.  

În opinia dvs. care sunt cele mai frecvente cauze ale accidentelor de muncă din sistemul 
penitenciar? Care sunt categoriile de personal cele mai afectate?  

La nivelul sistemului administrației penitenciare, numărul evenimentelor produse în timpul 
procesului de muncă sau în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu a scăzut, de la 126 
evenimente în anul 2016, la 113 evenimente în anul 2017 (total deținuți și personal) 

Din analiza dosarelor rezultă că, principalele cauze ale producerii evenimentelor de muncă 
au fost: 

Ø neatenția lucrătorilor în timpul procesului de muncă; 

Ø nefolosirea şi/sau neacordarea echipamentelor individuale de protecție; 

Ø tolerarea abaterilor de la nerespectarea normelor de securitatea muncii; 

Ø instruirea incompletă a lucrătorilor; 

Ø folosirea lucrătorilor necalificați pentru activități care impun o anumită 
calificare; 

Ø atitudinea necorespunzătoare a lucrătorilor față de riscurile de la locul de muncă. 

 

 Intimidare la locul de muncă: Intimidare și hărțuire / Amenințare și umilire / 
Abuzuri verbale 

Din partea șefilor și colegilor situațiile sunt rare.  

Agresivitatea deținuților asupra personalului (care lucrează în contact direct cu deținuții) se 
manifestă prin: injurii, amenințări, tentativă de lovire, lovire, mușcare, bruscare, 
împingere.  
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Referitor la numărul de cazuri, putem spune că există un trend ascendent în ultimii ani, însă 
comparativ cu alte sisteme europene (Franta, UK) numărul este scăzut.  

 

Cu privire la motivația generală care a stat la baza actelor de agresiune orientate împotriva 
personalului, acestea se datorează:  

- În cele mai multe cazuri unor nemulțumiri ale deținuților față de dispozițiile de 
supunere la Regulamentul de Ordine Interioară (spre exemplu refuzul de a se supune 
perchezițiilor) 

- Nemulțumiri legate de dificultatea de acceptare a unor modificări cu privire la 
executarea pedepsei (schimbare regim de detenție, mutare în alte camere, transfer 
la alte unități) 

- Altor tipuri de motivație: lipsă țigări, nemulțumiri personale. 

Aproape jumătate din agresori se află în evidență pentru deficiențe de ordin psihic.  

Din perspectiva proporțiilor, în ansamblul agresiunilor exercitate de deținuți asupra 
personalului se remarcă o scădere a actelor agresive care au adus atingere fizică victimelor 
(lovire cu/fără folosire de obiecte, bruscare, împingere, mușcare, scuipare etc) comparativ 
cu cele prin care nu a fost adusă atingere fizică (injurii, amenințări, tentativă/intenții de 
lovire) 
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 Autonomie și învățare 

Libertatea de a alege/schimba ordinea sarcinilor și metodele de lucru 

Gradul de autonomie în realizarea sarcinilor de serviciu diferă în funcție de sectorul de 
activitate precum și de poziția ocupată. În general activitățile sunt reglementate prin diverse 
acte normative. Cu cât sarcinile sunt mai complexe, există situația neacoperirii prin 
prevederi normative a tuturor aspectelor iar în acest caz lucrătorii decid asupra metodelor 
de lucru precum și asupra ordinii sarcinilor de lucru.  

Trebuie precizat că există anumite sarcini care trebuie realizate în anumite intervale sau 
momente de timp  - asupra acestora nu se poate manifesta autonomie.  

Cât de necesar este ca lucrătorii din sistem penitenciar să își up-dateze constant 
cunoștințele și competențele?  

Conform prevederilor incidente din Codul Muncii toți angajații ar trebui să beneficieze de 
formare profesională cel puțin o dată la doi ani.  

În privința nr. angajaților care au beneficiat de pregătire și perfecționare profesională în 
programe de pregătire, avem următoarea situație: 

• 2016 – 3.256 persoane; • 2017 – 3.865 persoane; • 01.01.2018 – 15.11.2018 – 2.847 
persoane. 

Cum este organizată formarea profesională? Cin beneficiază de ea și în ce condiții? 

În sistemul penitenciar, formarea profesională este reglementată print-un ordin1 al 
ministrului justiției. Conform acestui act normativ sistemul de pregătire şi perfecţionare 
profesională a funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare include: 
formarea specializată prin cursuri şi activităţi practic-aplicative din perioada de stagiu al 
funcţionarului public debutant; cursurile pentru dezvoltarea carierei; pregătirea organizată 
de către unităţi; pregătirea asigurată de unităţile de formare profesională a personalului; 
pregătirea autoplanificată a personalului. 

De asemenea, pregătirea continuă a personalului constituie principala formă de pregătire a 
personalului organizată de unităţi şi se desfăşoară în scopul îndeplinirii atribuţiilor şi 
misiunilor instituţiei. Sistemul de pregătire continuă a personalului, organizat la nivelul 
aparatului central al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate, 
se desfăşoară prin: programe pe categorii de pregătire; activităţi de îndrumare şi tutelă 

                                                           
1 ORDIN nr. 2855/C din 29 octombrie 2004 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea pregătirii 
profesionale a funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare 



 

 44 

www.poca.ro 

profesională; programe de pregătire complementară; programe de pregătire cu scoaterea 
din activitatea profesională. 

Activitățile prevăzute se pot realiza prin pregătire individuală, expuneri, dezbateri, instruire 
înaintea intrării în serviciu, aplicații, exerciții demonstrative, convocări, activități metodice, 
simpozioane, seminarii etc. Pregătirea continuă a personalului, organizată de unități, se 
desfășoară potrivit relațiilor de subordonare, fiecare şef având obligația de a-şi pregăti 
subordonaţii nemijlociţi. 

Mobilitate profesională. Dacă părăsesc sistemul penitenciar, lucrătorii din sistem unde ar 
putea lucru ulterior pentru a-și utiliza cunoștințele și competențele deținute? 

Depinde de domeniul de activitate în care au lucrat. Absolvenții de studii superioare pot 
profesa în domeniul studiilor (medici, psihologi, educatori, asistenți sociali, ingineri etc). În 
ceea ce privește lucrătorii din sectorul operativ, de cele mai multe ori aleg să profeseze în 
organizații private ce țin de asigurarea securității.  

 

 

 Practici manageriale: 

Sarcinile la locul de muncă în sistemul penitenciar sunt bine definite? Câr de frecvent se 
cere lucrătorilor să realizeze sarcini care nu sunt specificate concret în fișa postului? 

Fiecare funcție are atribuțiile consemnate în fișa postului. Acestea sunt generice și cuprind 
toate tipurile de activități pe care ocupantul postului ar putea să le întreprindă. Spre 
exemplu fișa postului de director de unitate are 73 de atribuții. De-a lungul timpului au fost 
constatate diferite aspecte referitoare la atribuțiile menționate în Fișele posturilor. Spre 
exemplu, în cazul celor din sectorul operativ au fost identificate în cuprinsul fișei postului 
atribuții aparținând mai multor domenii (spre exemplu fișa postului de supraveghetor avea 
trecute atribuții care țin de pază sau escortare). De asemenea, în unele cazuri, ultima 
atribuție menționată este:  

¨Îndeplinește orice alte atribuții legate de specificul de activitate, încredințate de 
conducerea Ministerului Justiției sau a Administrației Naționale a Penitenciarelor (după 
caz)¨ 
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Există practici de feedback ale șefilor direcți cu privire la calitatea muncii și rezultatele 
acesteia?  

 

În conformitate cu procedura de evaluare, existentă în sistemul penitenciar până când a fost 
declarată neconstituțională (fiind stabilită prin Ordin de ministru2, în locul menționării 
acesteia în Legea privind statutul), fiecărui lucrător îi sunt stabilite obiective individuale.  

Activitatea de evaluare este un proces permanent care începe prin stabilirea de către 
evaluator a obiectivelor individuale, este urmat de monitorizarea gradului de îndeplinire a 
obiectivelor stabilite, se continuă cu evaluarea performanțelor profesionale anuale și 
stabilirea obiectivelor pentru noul an, după care ciclul se repetă. 

Dincolo de feedback-ul oferit în timpul anului, cu ocazia îndeplinirii activităților, în cadrul 
procesului de evaluare a performanțelor este obligatorie parcurgerea unei etape de interviu. 
În cadrul interviului se vor avea în vedere următoarele aspecte: enumerarea celor mai 
importante rezultate ale activităţii în perioada evaluată; prezentarea principalelor 
deficienţe ale activităţii în perioada evaluată; prezentarea factorilor care au influenţat 
pozitiv sau negativ performanţa profesională în perioada evaluată; argumentarea 
eventualelor opinii ale personalului evaluat, referitor la obiectivele anului următor; alte 
aspecte considerate relevante de către evaluat sau evaluator. 

 

Cât de mult contează asigurările sociale (de pensii și de sănătate) atractive pentru modul 
în care lucrătorii din sistemul penitenciar își negociază programul de lucru sau condițiile de 
muncă? 

 

În cadrul sistemului penitenciar nu există posibilitatea negocierii individuale. Există un 
proces de negociere colectivă care se finalizează cu încheierea unui Acord colectiv încheiat 
între Federațiile sindicale reprezentative la nivel de sistem, Ministerul Justiției și 
Administrația Națională a Penitenciarelor. 

 

                                                           
2 ORDIN nr. 1792/C din 31 mai 2013 pentru aprobarea Criteriilor privind evaluarea performanţelor activităţii profesionale 
a funcţionarilor publici cu statut special definitivi din sistemul administraţiei penitenciare 
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 Relații la locul de muncă 

Există conflicte între colegi la locul de muncă? Cât de frecvente sunt? 

În ceea ce privește apariția de conflicte între șefi și subordonați, de foarte multe ori 
sindicatul își aduce aportul la rezolvarea acestora.  

Cei care părăsesc sistemul penitenciar păstrează legături de prietenie cu foștii colegi? 

Legăturile de prietenie rămân și după părăsirea sistemului însă scăderea frecvenței 
contactelor determină și o anumită răcire a relațiilor.  

Pe parcursul anului, la nivelul grupurilor de lucru (spre ex birouri sau in cazul schimburilor) 
sunt organizate diferite evenimente (mese festive etc) care contribuie la consolidarea 
relațiilor. În destul de puține cazuri la astfel de evenimente sunt invitați să participe și foști 
colegi.  

Există alte resurse ale locului de muncă? Cantină? Echipament sau echivalentul în bani? 
Detaliați pentru fiecare categorie de personal. 

Referitor la resursele locului de muncă: Majoritatea unităților dispun de spații pentru 
servirea mesei (popote). În funcție de unitate sunt preparate 1 sau 2 mese zilnice (prânzul 
iar în unele cazuri și micul dejun).  

Drepturile funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației sunt generice 
pentru întreg personalul și sunt menționate în statut (Legea 293/2004): 

a) salariu lunar, compus din salariul de bază, indemnizaţii, sporuri, precum şi premii şi prime, 
ale căror cuantumuri se stabilesc prin lege. Salariul de bază cuprinde salariul corespunzător 
funcţiei îndeplinite, gradului profesional deţinut, gradaţiile, sporurile pentru misiune 
permanentă şi, după caz, indemnizaţia de conducere şi salariul de merit; 

b) ajutoare şi alte drepturi băneşti, ale căror cuantumuri se stabilesc prin lege; 

c) uniformă şi echipament specific, alocaţii pentru hrană, asistenţă medicală şi psihologică, 
medicamente, proteze stomatologice şi dispozitive medicale destinate recuperării unor 
deficienţe organice sau funcţionale, în mod gratuit, în condiţiile stabilite prin hotărâre a 
Guvernului şi ale respectării dispoziţiilor legale privind plata contribuţiei pentru asigurările 
sociale de sănătate; 
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d) locuinţe de serviciu şi de intervenţie, în condiţiile legii; 

e) concedii de odihnă, concedii de studii, învoiri plătite şi concedii fără plată, în condiţii 
stabilite prin hotărâre a Guvernului; 

g) concedii medicale, concedii de maternitate, pentru creşterea copilului până la vârsta de 
2 ani sau a copilului cu handicap până la vârsta de 3 ani, precum şi pentru alte situaţii, în 
condiţiile stabilite de lege; 

h )bilete de odihnă, tratament şi recuperare, în condiţiile stabilite prin hotărâre a 
Guvernului*); odihna, tratamentul şi recuperarea se pot face şi în centrele aparţinând 
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau ale Ministerului Justiţiei; 

i) pensii, în condiţii stabilite prin lege specială; 

j) indemnizaţii de instalare, de mutare, de delegare sau detaşare, precum şi decontarea 
cheltuielilor de cazare, în condiţiile stabilite de lege; 

k) decontarea cheltuielilor de transport, în cazul deplasării în interes de serviciu, în cazul 
mutării în alte localităţi, în cazul deplasării de la domiciliu la locul de muncă când 
domiciliază în altă localitate decât cea în care îşi desfăşoară activitatea până la 70 km şi, o 
dată pe an, pentru efectuarea concediului de odihnă, precum şi în alte situaţii, în condiţiile 
stabilite prin hotărâre a Guvernului**); 

l) încadrarea activităţii în condiţii deosebite, speciale sau alte condiţii de muncă, potrivit 
legii; 

m) portul permanent al armamentului din dotare sau achiziţionat personal, în condiţiile legii; 

n) beneficiază de despăgubiri acordate din fondurile bugetare ale Ministerului Justiţiei, în 
cazul în care viaţa, sănătatea ori bunurile sale, ale soţului/soţiei şi ale copiilor aflaţi în 
întreţinerea sa sunt afectate în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu acestea, 
Despăgubirile menţionate se acordă în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului; 

o) tratament medical în străinătate pentru afecţiuni medicale contractate în timpul 
exercitării profesiei, dacă nu pot fi tratate în ţară, în condiţiile stabilite prin hotărâre a 
Guvernului; 

p) consultanţă juridică prin avocat, asigurată de unitate, la cerere, în cazul cercetării 
penale, urmăririi penale sau judecării sale pentru fapte comise în timpul ori în legătură cu 
exercitarea atribuţiilor de serviciu, potrivit metodologiei aprobate prin ordin al ministrului 
justiţiei. 

 
7.2. Elaborarea chestionarului pentru culegerea datelor 
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Așa cum am menționat, metoda de cercetare utilizată pentru a investiga "cerințelor și 
resurselor locului de muncă" este ancheta sociologică pe bază de chestionar în rândul 
salariaților din mediul penitenciar. 

Ancheta nu este reprezentativă la nivel național, dimensiunea, structura și eterogenitatea 
respondenților nepermițând acest lucru.  

Instrumentul de investigare este chestionarul structurat. Se estimează completarea 
acestuia să nu dureze mai mult de 30 minute (trebuie avut în vedere faptul că este un 
chestionar auto-administrat ca metodă principală de culegere a datelor).  

Colectarea datelor va fi realizată cu ajutorul structurilor locale ale coordonatorului. 

Chestionarele vor fi distribuite la nivel teritorial prin intermediul experților zonali ai 
coordonatorului, aceștia fiind ulterior responsabili și de colectarea chestionarelor 
completate, precum și de transmiterea acestora către București. Partenerul va verifica, 
valida și introduce chestionarele colectate într-o bază de date. 

Chestionarele nu vor conține elemente de identificare ale respondentului, fiind astfel 
asigurată anonimitatea informațiilor colectate.  

Dintre limitele metodei de colectare a datelor, trebuie menționate:  

- Numărul ridicat de chestionare incomplete, abandonate pe parcursul completării; 

- GDPR poate reduce semnificativ participarea la anchetă, etc.    
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Chestionar  pentru evaluarea și monitorizarea "cerințelor și resurselor la locul de 
muncă"  

 
 
Acest studiu se realizează în cadrul proiectului DialLogos implementat de Sindicatul 
Național al Lucrătorilor De Penitenciare – SNLP în parteneriat cu Institutul Național de 
Cercetare Științifică în domeniul Muncii și Protecției Sociale - INCSMPS prin Programul 
Operațional Capacitate Administrativă. Chestionarul urmărește să identifice presiunea la 
locul de muncă, precum și consecințe ale acesteia la nivelul lucrătorilor. Răspunsurile sunt 
anonime, fiind analizate și agregate împreună cu alte răspunsuri.  

 
Q1. Care dintre următoarele situații descrie cel mai bine structura/categoria de 
personal din care faceți parte? (răspuns unic) 
1. Siguranța deținerii și regim penitenciar. Specificați funcția __________________ 
2. Reintegrare socială. Specificați funcția __________________ 
3. Asistență medicală. Specificați funcția  __________________ 
4. Activitate economico-administrativă. Specificați funcția __________________ 
5. Grupe de intervenție. Specificați funcția __________________ 
6. Altă categorie. Specificați funcția __________________ 
 
Q2. Care este … ? (completați câte un răspuns pe fiecare linie) 
… vechimea dvs. în sistemul penitenciar Număr de ani _____ și număr de luni 

______ 
… vechimea dvs. totală în muncă Număr de ani _____ și număr de luni 

______ 
 
Q3. De când sunteți în sistemul penitenciar, în cate unități/penitenciare ați lucrat până 
în prezent (inclusiv această unitate) ? 
Nr. unități de penitenciar în care ați lucrat (inclusiv această unitate)___________   
 
Q4. De când sunteți în sistemul penitenciar, câte funcții ați ocupat până în prezent? 
(funcții precum agent logistică, supraveghetor, agent escortă, agent pază etc.)  
Nr. funcții ocupate până în prezent (inclusiv cea actuală) ___________   
 
Q5. Câte ore ați lucrat la acest loc de muncă în ultima lună (martie 2019) ?   ………… 
[Număr de ore lucrate efectiv]  
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Q6. Dintre acestea, aproximativ câte ați lucrat în timpul nopții (orele 22.00 – 6.00) în 
ultima lună (martie 2019)? ………… [Număr de ore lucrate efectiv săptămânal în timpul 
nopții] 
 
Q7. În ultima lună (martie 2019) ați lucrat în ture?  

1. Da   2. Nu  
 
 
Q8. Aveți responsabilități de conducere/coordonare? 

1. Da. Câte persoane aveți în subordine/coordonare …………. [Număr de persoane] 
2. Nu 

 
Q9. Vârsta în ani împliniți _______________________ 
 
Q10. Sunteți: 

1. Femeie  2. Bărbat 
 
Q11. Sunteți 

1. Căsătorit    3. Divorțat / separat 
2. Necăsătorit    4. Altă situație. Specificați ____________ 

 
Q12. Aveți copii?  

1. Da à Care este vârsta celui mai mic copil? ______ nr ani 
2. Nu 

 
Q13. Care este cel mai înalt nivel de studii absolvit? 

1. Învățământ liceal tehnologic sau vocațional  
2. Învățământ liceal teoretic     
3. Învățământ postliceal     
4. Învățământ universitar de licență 
5. Învățământ postuniversitar (masterat, doctorat, studii post-universitare) 

 
Q14. Aveți…? (completați câte un răspuns pe fiecare linie) 
Studii militare Da Nu 
Stagiul militar obligatoriu Da Nu 

 
Q15. Activitatea dvs. din ultimele 3 luni (ianuarie-martie 2019) a implicat… ? (bifați câte 
un răspuns pe fiecare linie) 
Să lucrați fără repaus săptămânal? (fără 2 zile 
consecutive de repaus în fiecare săptămână) 

Da Nu 
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Să nu vă puteți lua pauza de masă pentru că nu avea cine 
să vă înlocuiască în post? 

Da Nu 

 
Q16. Per ansamblu, cât de mulțumit sunteți de următoarele aspecte ale vieții dvs. ? 
(bifați câte un răspuns pe fiecare linie) 
 Deloc mulțumit                                           Foarte 

mulțumit            
1 2 3 4 5 6 7 

Locul dvs. de muncă        
Situația financiară a 
familie/gospodăriei dvs. 

       

Timpul de deplasare la 
serviciu 

       

Relațiile personale cu 
colegii de serviciu 

       

Timpul pe care îl puteți 
petrece cu familia dvs. 

       

Timpul dvs. liber alocat 
lucrurilor care vă fac 
plăcere 

       

 
CERINȚE ȘI RESURSE LA LOCUL DE MUNCĂ 
 
O să vă rog în cele ce urmează să vă gândiți la ultimele 12 luni lucrate. Dacă aveți o 
vechime mai mică de un an la acest loc de muncă, vă rog să vă gândiți la lunile petrecute 
la acest loc de muncă! 
 
Q17. Cât de dificil este să vă luați o oră sau două ore învoire în timpul orelor de lucru 
pentru a vă rezolva o problemă personală sau de familie?  

Deloc dificil Puțin dificil Oarecum 
dificil 

Foarte 
dificil 

Aproape 
imposibil 

1 2 3 4 5 
 
Q18. Activitatea la locul dvs. de muncă actual implică lucru la viteză/ intensitate foarte 
mare?   

Întotdeauna 
Aproape 

întotdeauna 
Cam 3/4 
din timp 

Cam 1/2 
din timp 

Cam 1/4 
din timp 

Aproape 
niciodată Niciodată 

1 2 3 4 5 6 7 
 
Q19. Activitatea la locul dvs. de muncă implică lucru cu termene strânse?  
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Întotdeauna 
Aproape 

întotdeauna 
Cam 3/4 
din timp 

Cam 1/2 
din timp 

Cam 1/4 
din timp 

Aproape 
niciodată Niciodată 

1 2 3 4 5 6 7 
 
Q20. Vă rog să-mi spuneți cât de mult munca dvs. implică transportul sau căratul unor 
greutăți mari?  

Întotdeauna 
Aproape 

întotdeauna 
Cam 3/4 
din timp 

Cam 1/2 
din timp 

Cam 1/4 
din timp 

Aproape 
niciodată Niciodată 

1 2 3 4 5 6 7 
 
Q21. Vă rog să-mi spuneți cât de mult munca dvs. implică poziții ale corpului 
neplăcute/obositoare sau dureroase (inclusiv statul îndelungat în picioare)?  

Întotdeauna 
Aproape 

întotdeauna 
Cam 3/4 
din timp 

Cam 1/2 
din timp 

Cam 1/4 
din timp 

Aproape 
niciodată Niciodată 

1 2 3 4 5 6 7 
 
Q22. Vă rog să-mi spuneți dacă la locul dvs. de muncă sunteți expus la temperaturi 
scăzute în interiorul clădirii sau în aer liber?  

Întotdeauna 
Aproape 

întotdeauna 
Cam 3/4 
din timp 

Cam 1/2 
din timp 

Cam 1/4 
din timp 

Aproape 
niciodată Niciodată 

1 2 3 4 5 6 7 
 
Q23. Vă rog să-mi spuneți dacă la locul dvs. de muncă sunteți expus la temperaturi 
înalte care vă provoacă transpirație chiar și atunci când nu lucrați?  

Întotdeauna 
Aproape 

întotdeauna 
Cam 3/4 
din timp 

Cam 1/2 
din timp 

Cam 1/4 
din timp 

Aproape 
niciodată Niciodată 

1 2 3 4 5 6 7 
 
Q24. Vă rog să-mi spuneți dacă la locul dvs. de muncă sunteți expus la zgomot atât de 
puternic încât trebuie să ridicați vocea ca să puteți să vă înțelegeți cu cei din jur?  

Întotdeauna 
Aproape 

întotdeauna 
Cam 3/4 
din timp 

Cam 1/2 
din timp 

Cam 1/4 
din timp 

Aproape 
niciodată Niciodată 

1 2 3 4 5 6 7 
 
Q25. Vă rog să-mi spuneți dacă la locul dvs. de muncă sunteți expus la vibrații de la 
unelte, mașini, etc.?  

Întotdeauna 
Aproape 

întotdeauna 
Cam 3/4 
din timp 

Cam 1/2 
din timp 

Cam 1/4 
din timp 

Aproape 
niciodată Niciodată 

1 2 3 4 5 6 7 
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Q26. În ultimele 12 luni, în cursul muncii dvs. v-ați simțit intimidat sau hărțuit de către 
șefii sau colegii dvs. de muncă?  
 1. Da   2. Nu    
 
Q27. În ultima lună, în cursul muncii dvs. v-ați simțit amenințat sau umilit de către șefii 
sau colegii dvs. de muncă?  
 1. Da   2. Nu    
 
Q28. În ultima lună, în cursul muncii dvs. v-ați simțit agresat verbal de către șefii sau 
colegii dvs. de muncă?  
 1. Da   2. Nu    
 
Q29. Aveți libertatea de a alege sau de a schimba ordinea sarcinilor de lucru?   
 1. Da   2. Nu    
 
Q30. Aveți libertatea de a alege sau de a schimba metodele de lucru?  
 1. Da   2. Nu    
 
Q31. Considerați că la acest loc de muncă învățați lucruri noi?   
 1. Da   2. Nu    
 
Q32. În ultimele 12 luni, ați beneficiat de cursuri de pregătire cu prestatori externi 
sistemului penitenciar? 
 1. Da   2. Nu  
 
 
Q33.  În ultimele 12 luni, ați beneficiat de pregătire la locul de muncă (sub îndrumarea 
unor colegi, supervizori) ?  
 1. Da   2. Nu   
 
Q34. În general puteți aprecia că știți ce se așteaptă de la dvs. la acest loc de muncă? 

Întotdeauna 
De cele mai 
multe ori 

Câteodată Rar Niciodată 

1 2 3 4 5 
 
Q35. În general, considerați că șeful dvs. direct realizează adecvat activitățile de 
planificare și organizare a activității? 
 1. Da   2. Nu   
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Q36. În general, considerați că șeful dvs. direct vă consultă atunci când trebuie să ia 
decizii legat de activitatea pe care o realizați? 

1. Da   2. Nu  
 

Q37. În general, șeful dvs. direct vă oferă feedback (părere) cu privire la munca dvs.. ? 
 1. Da   2. Nu   
 
Q38. În ce măsură sunteți de acord sau nu cu afirmația: Am prieteni foarte buni la locul 
de muncă? 

Acord puternic Acord 
Nici acord nici 

dezacord Dezacord 
Dezacord 
puternic 

1 2 3 4 5 
 
Q39. În ce măsură sunteți de acord sau nu cu afirmația: Mă simt „acasă” la acest loc de 
muncă?  

Acord puternic Acord 
Nici acord nici 

dezacord Dezacord 
Dezacord 
puternic 

1 2 3 4 5 
 
Q40.  In ce măsură considerați ca munca dumneavoastră v-a afectat sănătatea? 
In foarte mare 

măsură    Absolut deloc 
1 2 3 4 5 

 
RELAȚIA CU DEȚINUȚII 
 
Q41. Activitatea dvs. din ultima lună (martie 2019) a implicat… ? (bifați câte un răspuns 
pe fiecare linie) 
Contact direct cu deținuții Da Nu 
Paza/escortarea deținuților în diferite acțiuni/misiuni 
care presupun folosirea armamentului 

Da Nu 

 
 
Q42 Bifați câte un răspuns 
pe fiecare linie 

În ultima lună (martie 2019) la acest loc de muncă, cât de 
des  (v-) ați simțit (că)…  

 Nicio
dată  

Foarte 
rar 

Mai 
degrabă 

rar 

Uneori  Mai 
degrabă 

des 

Foarte 
des 

Întotd
eauna  

… obosit 1 2 3 4 5 6 7 
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… dimineața nu aveți energie 
să plecați la muncă 

1 2 3 4 5 6 7 

… folosit 100% la sfârșitul 
unei zile de muncă 

1 2 3 4 5 6 7 

… epuizat 1 2 3 4 5 6 7 

… frustrat 1 2 3 4 5 6 7 

… furios 1 2 3 4 5 6 7 

… provocat de deținuți 1 2 3 4 5 6 7 

… vă controlați cu greu 
reacțiile 

1 2 3 4 5 6 7 

… vă e greu să vă adunați 
gândurile  

1 2 3 4 5 6 7 

… vă concentrați cu greu 1 2 3 4 5 6 7 

… vă e greu să vă gândiți la 
lucruri complexe  

1 2 3 4 5 6 7 

 
Q43. În ultimele 12 luni, în cursul muncii dvs. v-ați simțit hărțuit de către deținuți?  
 1. Da   2. Nu  
 
Q44. În ultima lună, în cursul muncii dvs. v-ați simțit amenințat sau umilit de către 
deținuți?  
 1. Da   2. Nu  
 
Q45. În ultima lună, în cursul muncii dvs. v-ați simțit agresat verbal de către deținuți?  
 1. Da   2. Nu  
 
Q46. În ultimul an (2018)   … (bifați câte un răspuns pe fiecare linie) 
Ați fost implicat direct în conflicte sau altercații cu 
deținuții? 

Da Nu 

Ați asistat la conflicte sau altercații cu deținuții? Da Nu 
 
ASPECTE REFERITOARE LA SĂNĂTATE 

Q47. Care este numărul de zile de concediu medical de care ați beneficiat în ultimele 
12 luni ? ………………………… [Număr de zile] 
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Q48. Care este numărul de zile de concediu de odihnă de care ați beneficiat în ultimele 
12 luni ? ………………………… [Număr de zile] 
 
Q49. Care este numărul de zile de învoire plătite de care ați beneficiat în ultimele 12 
luni ? ………………………… [Număr de zile] 
 
Q50. Ați avut probleme cu somnul în ultimele 12 luni? 

1. Da, am avut insomnii/dificultăți de a adormi 
2. Da, am dormit prea mult/mi-e greu să mă trezesc dimineața 
3. Nu 

 
Q51. Sunteți diagnosticat cu: 
Boli cardiovasculare (tensiune, colesterol mare, etc.) Da Nu 
Diabet Da Nu 
Gastrită, ulcer, etc. Da Nu 
Afecțiuni osteo-musculare/reumatice (dureri articulare, 
musculare, sciatică, etc.) 

Da Nu 

Dureri de cap, vertij, migrene Da Nu 
Alte afecțiuni. Specificați ……………….. Da Nu 

 
Q52. În ultimele 3 luni (ianuarie-martie 2019) v-au fost respectate perioadele de 
pauză/repaus pe perioada serviciului dvs. (repaus postpost) ? 

1. Da, pauza a fost liberă    
2. Nu, am primit alte sarcini în timpul pauzei  
3. Nu este cazul, nu sunt în funcții în care să am dreptul la repaus postpost 

 
Q53. Aproximativ cât durează naveta dvs. zilnică (dus-întors)? …………………… [Număr de 
minute] 
 
Q54. În ce măsură considerați că studiile finalizate v-au furnizat cunoștințele și 
competențele necesare sarcinilor de muncă? 

1. În foarte mare măsură 
2. În mare măsură 
3. În mică măsură 
4. Deloc  

 
Q55. Păstrați legătura cu foști colegi care s-au pensionat? 

 1. Da   2. Nu  
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Q56. Cât de importante sunt pentru dvs. următoarele aspecte (Acordați o notă de la 1 la 
10 pentru fiecare dimensiune, unde 1=lipsit de importanță, iar 10=extrem de importantă): 
 Notă 
Utilizarea abilităților și competențelor pe care le aveți  
Sentimentul auto-realizării  
Securitate la locul de muncă și condiții de muncă de calitate  
Recunoaștere din partea altora  
Posibilitatea de promovare în carieră  
Autoritate față de alții   
Prestigiu ocupațional  
Prin munca mea să-i ajut pe ceilalți  
Respectarea unor valori morale  
Suportul organizației (resurse, facilități oferite, etc.)  
Responsabilitatea la locul de muncă  
Autonomie în muncă  

 
Q57. În ultimele 3 luni (ianuarie-martie 2019) ați ocupat vreuna dintre următoarele 
funcții? (bifați câte un răspuns pe fiecare linie) 
Supraveghetor  Da Nu 
Șef post control Da Nu 

 
Q58. Penitenciarul în care lucrați _________________________________________ 
 
Q59. Locuiți în … 
 1. în urban  2. în rural   
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3.2 Metodologie de realizare a monografiilor ocupaționale pentru evaluarea 

necesarului de competențe 

Ocupații și funcții în sistemul penitenciar 

Necesarul de competențe pe piața muncii se structurează de-a lungul ocupațiilor. Ocupația 
desemnează o multitudine de locuri de muncă a căror sarcini și responsabilități prezintă un 
nivel ridicat de similaritate (ILO, 2008). Ocupația reprezintă o unitate de analiză complexă, 
care include multiple manifestări pe piața muncii: posturi, funcții. În metodologia de față,  
ocupația are înțelesul unui termen umbrelă pentru varietatea acestor manifestări. Fiecare 
ocupație necesită o combinație aparte de cunoștințe, competențe și abilități și presupune 
realizarea unei varietăți de activități și sarcini. Astfel, unitățile de analiză care vor face 
obiectul cercetării monografice vor fi definite și selectate în așa fel încât să ofere un nivel 
de granularitate semnificativ pentru a surprinde atât elemente generale, cât și particulare, 
capabile să furnizeze o sursă de informații utilă pentru potențialii utilizatori. 

Din perspectiva ocupațiilor și respectiv a funcțiilor exercitate de personalul din sistemul 
penitenciar, sunt necesare câteva precizări esențiale. Conform legislației în vigoare, 
ocupația  este activitatea utilă, aducătoare de venit pe care o desfășoară o persoană în mod 
obișnuit. Ocupația unei persoane poate fi exprimată prin: funcția sau meseria exercitată de 
aceasta. Funcția este activitatea desfășurată de o persoană într-o ierarhie funcțională de 
conducere sau execuție. Clasificarea Ocupatiilor din Romania (COR) este aprobata prin 
Ordinul comun emis de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (nr. 138/17.04.1995) si Comisia 
natională pentru statistica (nr. 1949/09.05.1995). Clasificarea Ocupatiilor din Romania 
prevede urmatoarele ocupatii specifice sistemului administratiei penitenciare (functionari 
publici cu statut special): 

5413 - Agenți de penitenciare (supraveghează și mențin ordinea în rândul deținuților din 
penitenciare sau centre de reeducare). 

Grupa de baza 5413 face parte din: 
• Grupa majora 5 - Lucrători in domeniul serviciilor 
• Subgrupa majora 54 - Lucrători in servicii de protecție 
• Grupa minora 541 - Lucrători in servicii de protecție 

Corespondenta ISCO 08:  
• 5413 - Prison guards 

Ocupații: 
• 541301 - Agent de penitenciare 
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o Nivelul de instruire: 2 (studii medii) 
o Denumirea ocupației a fost modificata prin Ordinul MMFPSPV 150/2013, 

respectiv Ordinul INS 132/2013.  
o Anterior, ocupația era denumita Gardian de închisoare. 

 
• 541302 - Educator in penitenciare 

o Nivelul de instruire: 2 (studii medii) 
 
242904 - Specialist educator in penitenciare. 

• Nivelul de studii - 4 (studii superioare) 
• Ocupația a fost introdusa prin Ordinul 123/123/2015 al 

MMFPSPV/INS (modificat ulterior prin Ordinul 747/168/2015 al MMFPSPV/INS 
• Ocupația de specialist educator în penitenciare face parte din: 

o Grupa majoră 2 - Specialiști în diverse domenii de activitate 
o Subgrupa majoră 24 - Specialiști în domeniul administrativ-comercial 
o Grupa minoră 242 - Specialiști în domeniul administrativ 
o Grupa de bază 2429 - Specialiști în administrație neclasificați în grupele 

de bază anterioare 
o Grupa de bază 2429 a fost introdusă prin HG 1116/2013. 

Din analiza Clasificării Ocupațiilor din Romania rezultă faptul că doar două ocupații sunt 
prevăzute în mod expres pentru sistemul administrației penitenciare, respectiv cea de agent 
de penitenciare și cea de educator de penitenciare, cu o modificare relevantă aprobată în 
anul 2015, prin care este introdusa ocupația de specialist educator in penitenciare, cu studii 
superioare. Până la aceasta modificare, ocupația de educator în penitenciare era prevăzută 
doar cu studii medii, însă, în practică, majoritatea funcțiilor de educator de penitenciare 
sunt prevăzute cu studii superioare. 

Privitor la funcțiile de ofițeri, a fost imperios necesara modificarea care introduce ocupația 
242904  specialist educator in penitenciare (studii superioare) pentru motivul ca, pana in 
anul 2015, educatorul in penitenciare era prevăzut expres ca fiind ocupația 541302 (studii 
medii) constatându-se o evidenta necorelare intre COR si statele de funcții din sistemul 
penitenciar care prevedeau educatori cu studii superioare, fără de care nu s-ar fi putut 
realiza misiunea fundamentala de reintegrare sociala impusa de legislație pentru sistemului 
administrației penitenciare. Pe lângă faptul ca majoritatea funcțiilor de ofițeri din sistemul 
penitenciar, inclusiv toate pozițiile de management si coordonare, se regăsesc la modul 
generic în grupa majora 2, mai trebuie precizat aspectul ca in categoria/corpul agenților de 
penitenciare, tipologia funcțiilor este deosebit de variata raportat la specificul activităților 
corelate cu atribuțiile exercitate in toate sectoarele de activitate si in toate structurile 
sistemului penitenciar.  
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Astfel, agenții de penitenciare exercita o serie ampla de atribuții corespunzătoare funcțiilor 
specifice, prevăzute pentru fiecare unitate, respectiv asistenți medicali, achizitori, agenți 
de educație, supraveghetori sau agenti in cadrul structurilor de resurse umane, formare 
profesionala, financiar-contabilitate, prevenirea incendiilor, situatii de urgenta etc. Prin 
urmare, de exemplu, ocupatia de agent de penitenciare - asistent medical, incorporeaza 
ocupatia de asistent medical din perspectiva atributiilor functiei. In mod cert, respectivul 
agent de penitenciare va exercita in sistemul penitenciar, in primul rand atributii 
corespunzatoare ocupatiei de asistent medial la care se adauga anumite particularitati ale 
functiei care se refera la atributii, drepturi, obligatii, restrictii si interdictii impuse de 
statutul special al functiei. Astfel se poate aprecia ca agentul de penitenciare mentionat 
este, in fapt, asistent medical – functionar public cu statut special care, in situatiile 
prevazute de lege, va purta uniforma, va utiliza armament si se va prezenta la serviciu in 
caz de alarmare, intervenind unde si cand este necesar, avand in vedere faptul ca toti 
functionarii publici cu statut special se afla in misiune permanenta. 

Pana in anul 2002 - politia, iar pana in anul 2004 - penitenciarele, au avut statut militar. 
Ulterior, functiile militare au fost inlocuite cu functii publice iar regulamentele militare au 
facut loc statutelor speciale (legi organice) completate prin legislatie secundara si tertiara. 
Dintre militarii din institutiile care formeaza sistemul national de aparare (MAI, MApN, SRI, 
STS, SIE, SPP, ANP), doar doua categorii au primit atributii de functie publica cu statut 
special - politistii si lucratorii de penitenciare. De mentionat ca in cadrul MAI, fata de 
politistii care au devenit functionari publici, jandarmii si pompierii au pastrat statutul 
militar. In realitate este vorba despre o iesire relativ formala din sfera militara, intrucat atat 
politistii cat si functionarii cu statut special din sistemul administratiei penitenciare poarta 
uniforma, utilizeaza armament, se afla in misiune permanenta, au o ierarhie bazata pe 
grade, primesc norme de hrana si echipare si beneficiaza de pensii militare de stat la trecrea 
in rezerva, fiind incadrati in planurile de mobilizare. 

Aceasta apartenenta la sistemul de aparare nationala, precum si trecutul militar recent, 
amprenteaza puternic organigramele unitatilor, schemele de personal, denumirile functiilor, 
ierarhia si in general cariera personalului care implica deopotriva si componenta de formare 
profesionala. Denumirile tuturor functiilor se aproba printr-o singura hotarare de guvern cu 
caracter secret de stat, comuna pentru toate institutiile susmentionate, fiecare avand o 
anexa proprie la hotararea respectiva. Este vorba despre Nomenclatorul de functii. Pe baza 
nomenclatorului de functii, se construiesc statele de functii ale unitatilor care se aproba 
prin ordin de ministru, aceste scheme de personal urmarind standardele de resurse umane 
pe baza carora se calibreaza numarul exact de functii prevazute. Modul in care se realizeaza 
corelatia dintre denumirile functiilor angrenate intr-un sistem ierarhic de tip militar, cu 
ocupatiile stabilite prin COR, trebuie analizat in detaliu.  
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Functiile prevazute in schemele de personal sunt ocupate prin concurs si sunt exercitate in 
conformitate cu fisele posturilor. Din punct de vedere terminologic, daca este sa facem 
diferenta intre functie si post, nu se poate trasa o linie clara de demarcatie care sa permita 
o diferentiere intre cei doi termeni poate cu exceptia unui rationament utilizat in practica, 
prin care se considera ca unui post ii sunt alocate mai multe functii intr-o plaja situata intre 
un coeficient de ierarhizare minim si unul maxim. In realitate, din punct de vedere al 
denumirii postului respectiv, dinamica coeficientilor de ierarhizare care cresc odata cu 
avansarea in cariera, nu modifica nimic. Putem alege ca exemplu un post de agent operativ 
supraveghere si vom gasi in cadrul acelui post functiile de agent operativ supraveghere I, II, 
III si IV; fiecarui nivel ii corespunde un coeficient de ierarhizare diferit, care genereaza 
diferente de salarizare. Observam astfel cat de insignifianta este linia de demarcatie intre 
post si functie, cu totul diferit de ceea ce se intampla cu functiile in raport de ocupatie 
stabilita prin COR.  

Din punct de vedere al gradelor profesionale, acestea sunt ierarhizate si acordate in sistem 
de tip militar desi denumirile acestora au fost modificate la politie si in penitenciare (de ex, 
comisar sef in loc de colonel etc), pe baza unor stagii de avansare in grad stabilite prin lege, 
dar si a calificativelor obtinute la evaluarile de serviciu. Intre gradul profesional (reflectat 
in insemnele de pe uniforma) si gradul functiei nu este prevazuta o corelare obligatorie, 
legislatia stabilind regula unei diferente de maxim doua grade cu care gradul functiei poate 
depasi gradul profesional. Astfel, functia de sef de tura este prevazuta cu gradul de comisar 
sef si deci nu pate fi ocupata decat de un ofiter care are cel putin gradul de subcomisar, insa 
se pot decide si derogari prin ordin al ministrului justitiei. Explicativ, categoriile de 
funcţionari publici cu statut special se împart pe corpuri şi grade profesionale, după cum 
urmează: 

 A. Corpul ofiţerilor de penitenciare: 

a) chestor de penitenciare; 

b) comisar şef de penitenciare; 

c) comisar de penitenciare; 

d) subcomisar de penitenciare; 

e) inspector principal de penitenciare; 

f) inspector de penitenciare; 

g) subinspector de penitenciare. 

 B. Corpul agenţilor de penitenciare: 
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a) agent şef principal de penitenciare; 

b) agent şef de penitenciare; 

c) agent şef adjunct de penitenciare; 

d) agent principal de penitenciare; 

e) agent de penitenciare. 

În teoria generală, precum și în legislație, funcțiile cu un puternic impact asupra 
organizației fac obiectul unui mare număr de studii și reglementări. O parte dintre acestea 
văd ocupațiile cheie sau funcțiile cheie distinct de pozițiile care implica management sau 
top management. In legislația națională, ca exemplu - în normele care vizează domeniul 
financiar (Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare emise în aplicarea 
Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, din 15 mai 2014), 
persoanele care deţin funcţii-cheie sunt văzute ca fiind persoane ale căror atribuţii au o 
influenţă semnificativă asupra realizării obiectivelor strategice ale institutiei sau 
sistemului/structurii, care nu fac parte din organul de conducere, îndeplinind în cadrul 
entităţii respective, după caz, atribuţiile de: 

• evaluare şi administrare a riscurilor sau managementul riscurilor; 
• conformitate; 
• audit intern. 

 

În conformitate cu Codul controlului intern managerial al entităților publice aprobat 
prin ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 600/2018, funcţie sensibilă este considerată 
acea funcţie care prezintă un risc semnificativ de afectare a obiectivelor entităţii prin 
utilizarea necorespunzătoare a resurselor umane, materiale, financiare şi informaţionale sau 
de corupţie sau fraudă. Din aceasta perspectiva, a controlului intern managerial toate 
institutiile publice trebuie sa urmeze o procedura stabilita prin acte normative. 

 

Descrierea procedurii de sistem - managementul funcțiilor sensibile 

A. Generalităţi 

1. Entitatea publică identifică funcţiile considerate ca fiind sensibile şi stabileşte o 
politică adecvată de rotaţie/elemente de control pentru salariaţilor care ocupă astfel de 
funcţii. 

2. In cadrul entitatii se întocmesc: 



 

 63 

www.poca.ro 

a. lista cu salariaţii care ocupa funcţii sensibile; 

b. planul pentru asigurarea rotaţiei salariaţilor din funcţii sensibile, astfel încât un 
salariat să nu activeze într-o astfel de funcţie, de regulă, mai mult de 5 ani atunci 
când nu sunt asigurate elemente de control privind gestionarea funcţiei sensibile; 

3. In inventarul funcţiilor sensibile sunt reflectate, de regulă, acele funcţii care prezintă 
risc semnificativ în raport cu obiectivele; 

4. Rotaţia personalului se face cu efect minim asupra activităţii instituţiei şi a 
salariaţilor. 

5. In vederea stabilirii inventarului funcţiilor sensibile, se vor avea in vedere următorii 
factori de risc: 

a. acces la resursele materiale, financiare şi informaţionale, tară deţinerea unui 
document de autorizare; 

b. activitati ce se exercita în condiţii de monopol, drepturi exclusive sau speciale; 

c. modul de delegare a competentelor; 

d. evaluare si consiliere, care pot implica grave consecinţe; 

e. achiziţia publica de bunuri/servicii/lucrari, prin eludarea reglementarilor legale 
în materie; 

f. neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a sarcinii de munca atribuite; 

g. lucrul în relaţie directa cu cetăţenii, politicienii sau terte persoane juridice. 

h. funcţiile cu competenţa decizională exclusiva 

6. După efectuarea inventarului funcţiilor sensibile in vederea gestionarii riscurilor se 
vor avea in vedere : 

a. Rotaţia cadrelor – Rotaţia cadrelor este politica organizaţiei potrivit căreia angajaţii 
cu funcţii sensibile, după perioadă prestabilită (de regulă, 5 ani) schimbă funcţiile. 

b. Separarea sarcinilor (standardul 18 – conform O.M.F.P. 946/2005) – această măsură 
constă în separarea mandatelor şi a sarcinilor, pentru a preveni ca un angajat să fie 
supus unor riscuri semnificative de integritate. Trebuie evitată executarea, in mod 
exclusiv individual, a unor operaţiuni care determină riscuri semnificative de 
integritate. Acţionând in echipă, este evitat riscul de integritate, prin eroare, 
fraudă, încălcare a legislaţiei, precui şi riscul de a nu putea detecta aceste 
probleme. 
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c. Verificarea candidaţilor – Funcţiile sensibile impun verificarea antecedentelor. 
Verificarea candidaţilor în timpul procesului de recrutare şi selecţie diminuează 
posibilitatea de a angaja persoane care, într-o funcţie anterioară, nu au demonstrat 
un comportament integru. 

 

B. Managementul funcţiilor sensibile 

1. Angajatorul decide ca anual sa fie intocmit un inventar al funcţiilor sensibile in cadrul 
instituţiei. Deasemeni angajatorul emite îndrumări cu privire la ce puncte sensibile 
trebuie luate in considerare in inventariere si când o funcţie este sau ar putea fi 
considerata o zona cu risc ridicat. 

2. Angajatorul va numi prin decizie o persoana responsabila cu resursele umane care va 
intocmi inventarul funcţiilor sensibile. 

3. In vederea stabilirii funcţiilor sensibile se vor lua in considerare atat impactul cat si 
probabilitatea manifestării riscului. 

4. Zonele cu risc ridicat: 

a. accesul la informaţii confidenţiale; 

b. gestionarea bugetului 

c. achiziţia publica de bunuri/servicii si lucrări 

d. conformitatea cu prevederile legale 

e. performanta angajatului. 

5. Persoana responsabila cu resursele umane va trimite o adresa destinata tuturor 
compartimentelor entitatii prin care va cere tuturor şefilor de structuri ca pana la 
termenul precizat in adresa sa efectueze inventarul funcţiilor sensibile, existente in 
structura pe care o conduc. 

6. Persoana desemnata sa intocmeasca inventarul funcţiilor sensibile la nivelul intregii 
unitati va centraliza toate răspunsurile primite de la şefii de structuri. 

7. Rezultatul inventarierii făcute de către persoana desemnata constituie un proiect de 
Inventar al funcţiilor sensibile, pe care şeful biroului resurse umane o verifica daca 
este conforma cu legea si in acord cu indicaţiile angajatorului, si daca da, o avizeaza. 

8. Angajatorul, consiliat de către şeful biroului resurse umane si consilierul de etica, 
aproba inventarul funcţiilor sensibile. 
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9. Odata cu elaborarea proiectului de Inventar al funcţiilor sensibile se elaborează si 
proiectul planului de rotatie a funcţiilor sensibile. Proiectul planului de rotatie, 
inclusiv excepţiile de la rotatie vor fi elaborate, avizat si aprobate de aceleaşi 
persoane. 

În absenta unui cadru normativ clar, aplicabil domeniului de referință, ținând cont si 
de lacunele legislative în materia stabilirii ocupațiilor din sistemul penitenciar romanesc, 
dar si de prudenta cu care angajatorii abordează impunerile privind stabilirea funcțiilor 
sensibile (care definite ca atare ar trebui sa urmeze un proces de rotație), ne revine o sarcina 
dificila, respectiv aceea de a identifica criterii pentru selectarea funcțiilor care urmează a 
fi monografiate, analiza documentelor si datelor privind resursele umane din sistemul 
penitenciar din România pentru identificarea funcțiilor cheie și funcțiilor care sunt 
influențate de schimbări în vederea realizării monografiilor ocupaționale pentru evaluarea 
necesarului de competente. 

Dincolo de regulile existente in alte domenii de activitate, mai ales cele specifice 
sectorului privat, având in vedere caracteristicile organigramelor, ale nomenclatoarelor si 
statelor de funcții, ale atribuțiilor si ierarhiei dintr-un sistem integrat in structura de apărare 
națională, sistem care nu este orientat pe obținere de profit ci pe obiective clare in plan 
execuțional-penal, având la baza o finanțare subvenționata din bugetul de stat, este necesar 
sa stabilim din start daca din categoria funcțiilor cheie excludem sau nu funcțiile de 
conducere și daca da, până la ce nivel. 

David Ingram, in "How to Identify the Key Positions That Support the Organizational 
Structure" definește structura organizațională ca fiind structura formală a ierarhiilor 
manageriale și gruparea angajaților, departamentelor și tuturor unităților dintr-o companie. 
Structura organizatorică servește ca bază pe care o companie poate să crească și să adauge 
noi angajați. Structurile organizaționale se pot baza în mare măsură pe o serie de funcții-
cheie. Privind la o diagramă a structurii organizaționale (organigrama si schema de 
personal), se pot indica pozițiile unei organizații pentru rezultatele bune ale instituției. 
Identificarea funcțiilor-cheie într-o diagramă organizatorică poate ajuta în situații de 
reorganizare, de motivare/compensare și de dezvoltare a angajaților. 

 1. Identificarea pozițiilor din structura organizatorică, care au un număr mare de 
subordonați direcți, comparativ cu pozițiile similare. O poziție din statul de funcții care 
implica numeroase ramificații inferioare interconectate, reprezintă o componentă cheie a 
unui departament specific sau a companiei ca întreg. Fără aceste poziții cheie, numeroși 
angajați ar fi fără îndrumare și îndrumare, care pot avea efecte de scurgere până la prima 
linie. O schemă organizatorie poate de asemenea să dezvăluie care posturi pot avea prea 
mulți subordonați direcți, permițându-vă să transferați anumite responsabilități manageriale 
către alte poziții. 
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2. Identificarea pozițiilor din prima linie, din partea de jos a organigramei, care sunt 
parte integrantă a obiectivelor principale. Partea inferioară a unei organigrame reprezintă 
pozițiile cele mai mici din ierarhia instituției, însă organizația se bazează pe aceste poziții. 
Nu trebuie făcută greșeala de a stabili ca angajații de la nivel inferior sunt mai puțin 
importanți sau mai dispensabili decât alții; trebuie studiata schema de personal si 
organigrama pentru a înțelege care locuri de muncă de nivel inferior sunt esențiale pentru 
rezultate foarte bune. 

3. Analiza fișelor de post și a contribuției strategice a fiecărei poziții executive în 
structura organizațională. Pozițiile din partea de sus a ierarhiei sunt esențiale, oferind 
îndrumări și conducere care se transmit prin toate straturile organizației. O structură 
organizatorică poate dezvălui dacă funcțiile executive sunt structurate astfel încât să 
maximizeze efectul acestora. De exemplu, dacă o unitate are un director si trei directori 
adjuncți, dar 75% din zona medie de conducere a instituției raportează direct directorului, 
acest lucru poate dezvălui două lucruri: poziția directorului joacă un rol cheie de susținere 
iar directorii adjuncți nu sunt pe deplin utilizați ca manageri. 

4. Identificarea tuturor posturilor care conexează diferite departamente, structuri, 
misiuni sau activități. O unitate mică are puțin personal suport si totodată un număr de 
salariați care lucrează in contact direct cu deținuții dar si personal de reintegrare, medical 
sau economic. Orice angajat care acționează ca legătura între aceste domenii diferite oferă 
un sprijin esențial în structura organizațională. 

O alta modalitate de selectare a criteriilor in vederea identificării ocupațiilor 
cheie, este cea care urmărește identificarea unor funcții critice in vederea pregătirii 
succesiunii, respectiv a înlocuirii rapide in caz de necesitate. Funcțiile critice sunt totodată 
și funcții sensibile la schimbări. Hassan Abdelkahar Selim, in "Identifying Key Positions Within 
Your Organization; Succession Planning!" oferă o argumentație utila pentru selectarea 
acestor criterii.  

Planificarea succesiunii: 

Planificarea succesiunii este procesul de identificare a pozițiilor critice din cadrul 
organizației și de elaborarea unor planuri de acțiune pentru persoanele potențiale care să-
și asume aceste poziții. Acesta este un plan cuprinzător care abordează atât cerințele 
trimestriale, cât și cele viitoare privind personalul, pentru a asigura o serie de abilitați 
disponibile pentru a pune in practica strategia și obiectivele instituției. 

În concluzie, planificarea succesiunii sprijină: 

•  Identificarea funcțiilor critice și evidențierea posturilor care se pot vacanta; 
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• Selectarea competențelor cheie și abilităților necesare pentru continuitatea realizării 
obiectivelor; 

• Concentrarea dezvoltării persoanelor pentru a satisface necesarul impus de strategia 
instituției. 

  

Identificarea criteriilor pentru selectarea funcțiilor critice 

Primul pas în planificarea succesiunii este identificarea funcțiilor critice. Acest lucru 
se realizează prin revizuirea tuturor pozițiilor din organizație și prin stabilirea unor aspecte, 
unor întrebări la care trebuie găsit răspunsul, cu privire la fiecare poziție, pentru a 
determina care dintre funcții sunt critice în conformitate cu definiția și criteriile de mai jos. 

 

• Funcții unice 

Doar o persoană poate să îndeplinească o anumita poziție cu atribuții unice în 
instituție. De stabilit care sunt atribuțiile unice și de ce au fost identificate ca atare, precum 
si daca poate altcineva să îndeplinească aceasta funcție în cazul absenței titularului. 

 

• Cunoașterea și expertiza specializată 

Titularul funcției critice cunoștințe și/sau experiență de specialitate dobândite numai 
în timp sau prin educație și formare specializată. De stabilit dacă instituția are capacitatea 
de a asigura formarea sau dezvoltarea necesară pentru a dezvolta cunoștințele de 
specialitate, precum si daca există competente sau autoritate limitate ale persoanelor care 
pot îndeplini funcția respectiva. 

 

• Funcție rara / ocupare dificilă 

Funcție pentru care instituția are dificultăți în a găsi candidați calificați, în ciuda 
eforturilor de recrutare. De stabilit daca este necesar un set de competențe care poate fi 
obținut doar prin lucrul în cadrul instituției, precum si daca a fost dificila in timp atragerea 
unui grup de candidați calificați. 

 

• Cu perspective de pensie in termen de 5 ani 
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Angajații sunt sau vor deveni eligibili să se pensioneze în termen de cinci ani. De 
stabilit daca angajatul se încadrează la criteriile de pensionare, a anunțat intenții sau chiar 
a solicitat trecerea in rezerva. 

 

• Rețea mare / structuri in subordine / răspundere 

Funcția are o rețea mare in subordine (extern/intern), cu impact critic din punct de 
vedere strategic și operațional. De stabilit care sunt funcțiile cu un număr mare de angajați 
in subordine precum si cu responsabilități mari. 

 

• Șefi de departament 

Roluri care sunt critice din punct de vedere operațional și strategic. De stabilit dacă 
in cazul in care funcția ar fi fost lăsată vacantă, situația ar cauza dificultăți serioase în 
îndeplinirea obiectivelor, misiunilor si activităților instituției. 

 

• Poziția geografica 

Funcția este singura de acest fel într-o anumită locație și ar fi dificil ca o funcție 
similară dintr-o altă locație să îndeplinească atribuțiile respective. 

 

Scopul identificării funcțiilor critice: 

Scopul este de a identifica funcțiile critice care pot afecta modul de îndeplinirea a 
obiectivelor instituției din cauzele susmenționate. O funcție critică este una care, dacă ar fi 
vacantă, ar avea un impact semnificativ asupra capacității instituției, unității, de a-si 
desfășura, cu rezultate bune, activitățile. Aceste funcții pot fi de natură managerială, 
tehnică sau de suport si pot fi ocupate sau vacante. 

Adiacent, se mai pot lua in considerare si alte criterii care pot ajuta scopului de 
identificare a funcțiilor critice: 

1. obligația instituției de a menține funcția în caz de reorganizare sau rescriere a 
schemei de personal din diferite cauze;  

2. impactul funcției asupra imaginii organizației în mod direct; 

3. contribuția cheie, cuantificabilă, a unei funcții la strategia actuală sau viitoare. 
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Pe linia argumentelor expuse mai sus, opinam ca functiile de conducere nu trebuie 
excluse din categoria functiilor cheie, tinand cont si de structura resurselor umane din 
unitatile care formeaza sistemul administratiei penitenciare din Romania, precum si de alte 
particularitati la care vom face referire in continuare. Chiar daca pot fi formulate obiectii 
cu privire la pozitiile de top management, apreciem ca si acestea, la fel ca toate celelalte 
functii prevazute in schemele de personal actuale, trebuie avute in vedere si analizate din 
perspectiva criteriilor care vor fi identificate. 

Un aspect de luat in calcul la stabilirea criteriilor pentru identificarea functiilor cheie 
este diversitatea termenilor utilizati in literatura de specialitate precum si in legislatie: 
pozitii / functii / ocupatii - cheie / critice / sensibile. Intrucat nu ne propunem o rigidizare 
a fundamentarii cercetarii noastre cu un efect limitativ in planul rezultatelor obtinute, 
pentru propria selectie a criteriilor vom avea in vedere in principal specificul activitatilor 
desfasurate in sistemul penitenciar, fara sa omitem niciun aspect relevant, mentionat in 
literatura si legislatie.  

Sistemul penitenciar este format din Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP - 
aparat central) si un numar de 52 de unitati subordonate, stabilite prin HG nr. 756/2016 
privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor: 33 
de penitenciare, un penitenciar de femei, 6 penitenciare spital, doua centre educative, doua 
centre de detentie, Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna, 
Baza de aprovizionare, gospodărire şi reparaţii, doua centre de pregătire, odihnă şi 
recuperare si respectiv patru centre de formare profesionala.  

Numarul total de posturi prevazute pentru intregul sistem penitenciar este de 16.041 
conform HG nr 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, modificata 
prin HG nr. 893/2017, ca urmare a finalizarii procesului de standardizare initiat de SNLP in 
anul 2014 (rezultat proiect finantare nerambursabila).  

Dintre aceste 16.041 de posturi, sunt ocupate un numar de 12.700 functii. Structura 
pe categorii/corpuri a schemei de personal (posturi ocupate) indica cu aproximatie 
urmatoarea proportie: 10.250 agenti si 2.450 ofiteri. Dintre functiile de ofiteri, 730 sunt 
functii cu atributii de conducere. In zona de top-management, daca se exclud functiile din 
aparatul central (ANP) exista o medie de 4 functii pe fiecare unitate: un director si trei 
directori adjuncti sau functii similare, deci aproape 1/3 din totalul functiilor de conducere. 
Urmeaza zona de middle management cu functiile de sef serviciu si in final functiile de sef 
birou, sef sectie si sef tura.  

Chiar daca atributiile de conducere sunt prevazute doar pentru o parte din functiile 
apartinand corpului ofiterilor de penitenciare si atrag anumite drepturi salariale 
suplimentare in compensatie pentru gradul ridicat de responsabilitate, trebuie mentionat 
faptul ca un numar mare de functii din corpul agentilor au prevazute atributii de coordonare 
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si verificare, neremunerate, subordonand prin atributii stabilite in fisa postului, alte functii 
de agenti (atfel de functii sunt de exemplu: sef schimb, sef post control, sef escorta, asistent 
medical sef etc).  

 

In cele ce urmeaza vom analiza un exemplu concludent pentru sistemul penitenciar, 
din perspectiva resurselor umane si a functiilor cheie. Precaritatea resurselor umane 
raportata la efectivele de detinuti si suprapusa pe normele care au blocat pe durata lunga 
posturile vacante incepand cu anul 2010, reprezinta conditii care au dus la aparitia si 
continuarea pe durata nedeterminata a unor situatii extreme care implica functii ce pot fi 
definite ca functii cheie exact pe criteriul obligatiei resimtite de directori, de a asigura 
exercitarea atributiilor respective fara o optiune clara in cazul contrar. Vacantarea acestor 
functii cheie de ofiteri cu atributii de conducere s-a realizat in timp, pe cale naturala, prin 
pensionare ori prin alte modificari sau incetari ale raporturilor de serviciu. 

Singura modalitate de compensare pe criteriul minimal al mentinerii efectivelor de 
salariati, a iesirilor naturale din sistem, in perioada in care concursurile nu au fost posibile, 
a reprezentat-o repartitia absolventilor institutiilor de pregatire specifice sistemului 
penitenciar sau structurii de aparare nationala, insa ulterior primei incadrari, chiar si 
absolventii Academiei de Politie - specialitatea penitenciare, au nevoie de o perioada de 
timp pentru familiarizarea cu activitatile si cu mediul penitenciar, nefiind pregatiti sa 
exercite atributii de conducere.  

Functiile cheie care se regasesc cel mai des in situatia vizata in exemplul nostru sunt: 
sef de tura si sef resurse umane. In cazul vacantarii unei astfel de functii, directorul trebuie 
sa gaseasca de urgenta solutii tinand cont si de faptul ca la acest moment nu exista o regula 
sau procedura care sa impuna o previzionare, o preintampinare a situatiilor de acest tip si 
nici vreun corp de rezerva sau cel putin o rezerva teoretica de functii (practici la care se 
recurgea in trecut sau care sunt aplicabile in alte domenii). Aceste situatii apar de cele mai 
multe ori inopinat si obliga la masuri imediate., fara a exista o resursa convenabila, la 
indemana.  

Din punct de vedere legal, exista posibilitatea teoretica a imputernicirii unui alt ofiter 
pe respectiva functie de conducere vacantata, institutie care asigura plata drepturilor 
salariale corespunzatoare, insa pentru realizarea careia ar fi necesar sa exista o functie de 
ofiter mai putin importanta in unitate, care sa fie vacantata la randul ei, in vederea ocuparii 
functiei cheie, ceea ce in multe cazuri nu este posibila. Inexistenta unei solutii de alocare a 
atributiilor functiei cheie unui alt salariat compatibil cu functia, a generat situatiile extreme 
la care am facut referire mai sus si anume decizii ale directorilor prin care se dispune 
exercitarea unor atributii de conducere de catre agenti, solutie care iese din limitele legale 
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dar in absenta careia postul ar fi ramas pur si simplu vacanta, iar aceasta nu este o optiune 
permisa anagajatorilor. 

Prin urmare, fara sa fie un aspect confidential, in sistemul penitenciar, de-a lungul 
timpului, au existat nenumarate cazuri in care agentii au exercitat prin efectul, cel putin 
discutabil din punct de vedere juridic, al deciziei directorului (denumita decizie de zi pe 
unitate) atributii de ofiteri inclusiv cu functii de conducere. Si nu doar pe perioade scurte ci 
pe perioade de ordinul anilor sau chiar deceniilor! In mod evident respectivii agenti au fost 
incarcati cu responsabilitatile caracteristice postului de ofiter dar au fost remunerati ca 
agenti, cat timp legislatia nu permitea o astfel de situatie. 

In recunoasterea acestei situatii complexe care include pe de o parte agenti cu 
atributii de coordonare a altor agenti sau chiar agenti care exercita atributii alocate unor 
functii de ofiteri, dar si pentru a evita pierderea unor procese (exista deja precedent in 
materie), Legea-cadru nr 153/2017 privind salarizarea personalului bugetar, prevede pentru 
structura de aparare, posibilitatea includerii in statele de functii a unor pozitii de agenti cu 
atributii si implicit salariu de comanda. Legea insa se va aplica abia din anul 2022, pana 
atunci urmand o implementare etapizata a actului normativ, pentru ponderarea impactului 
bugetar.  

Deblocarea posturilor in perioada 2016-2018 a permis o corectie a situatie 
susmentionate, insa o alta decizie a puterii executive a generat o noua dinamica de personal 
ca urmare a valului de pensionari din structura de aparare nationala, implicit din sistemul 
penitenciar. Pe scurt, desi au fost ocupate prin concurs un numar de 2500 de posturi in doi 
ani, la acest moment efectivele de salariati din sistemul penitenciar sunt cu foarte putin 
peste cele de acum doi ani. Efectul concursurilor a fost aproape neutralizat de pensionarile 
din sistem sau altfel spus, lipsa de resurse umane acutizata ca urmare a trecerilor in rezerva 
a fost ponderata prin concursuri, cu o mentiune importanta: spre deosebire de absolventii 
scolilor de pregatire specifice sistemului penitenciar, care au calitatea de functionari publici 
cu statut special definitivi, concurentii admisi din sursa externa au calitatea de debutanti 
timp de un an de la incadrare. 

Astfel, in ultimii doi ani, un procent de aproape 20% din personal reprezentand 
salariati cu maxima experienta a fost inlocuit cu debutanti care timp de 1 an nu pot primi 
atributii pentru un salariat definitiv. Aceasta fiind o alta situatie care a venit la pachet cu 
consecinte neprevazute si cu o evolutie inca imprevizibila pe termen mediu si lung. Ramane 
de vazut cum afecteaza ruptura de generatii, calitatea misiunilor sau a activitatilor si in 
general, cum se va adapta la mediu numarul enorm de debutanti intrati in sistem in aceeasi 
perioada de timp. Putem sa observam ca o generatie intreaga, care urmeaza acelasi algoritm 
de cariera si vechime, va genera un gol de resurse proportional la momentul trecerii in 
rezerva, peste aproximativ 25 de ani. 
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Daca este sa analizam situatia tocmai expusa si din perspectiva functiilor influentate 
de schimbari si sa tratam modificarile legislative din planul pensiilor militare ca o schimbare 
chiar dramatica produsa subit, putem observa din start faptul ca marea majoritate a 
functiilor vacantate prin pensionare sunt functii din sectorul operativ (misiuni de paza, 
escortare si supraveghere / executie si coordonare) insa acest lucru este legat si de ponderea 
posturilor pe sectoare, sectorul operativ avand alocat un procent de 80% din totalul schemei 
de personal. Dintre functiile afectate de schimbarea mentionata remarcam in primul rand 
functiile de agent operativ care domina numeric statele de functii dar care, totodata, sunt 
indispensabile, fiind obligatoriu de asigurat la intrarea in serviciu.  

Nu exista optiunea de a se intra in serviciu cu un post de paza a perimetrului unitatii 
care nu este asigurat, intrucat intreg sistemul de paza ar fi alterat, vulnerabilizand toate 
activitatile si in esenta misiunea de custodiere. In cazul in care nu exista posibilitatea de 
inlocuire cu un alt agent operativ, postul va fi asigurat prin orice alte mijloace (alti agenti 
sau chiar detinuti). Iata premise care pot duce la concluzia ca o functie mai putin relevanta, 
cu un grad de complexitate a atributiilor mai scazut si totodata superioara din punct de 
vedere numeric la nivel de sistem, este totusi o functie cheie sau in orice caz, o functie 
foarte influentata de schimbari. Raportat la acesta functie de agent operativ, mai este de 
mentionat faptul ca majoritatea agentilor operativi lucreaza in ture, la foc continuu, avand 
un program cu grad ridicat de dificultate care genereaza munca suplimentara si multiple 
rigiditati in cazul in care resursele umane sunt insuficiente. 

Orientand focusul pe functiile de conducere, avand in vedere si concluziile anterioare, 
care nu exclud din bazinul de selectie a functiilor cheie nici functiile de top management, 
trebuie facute cateva precizari. In afara functiilor de director si director adjunct, am 
mentionat seful de serviciu, seful de birou, seful de sectie si seful de tura la care se adauga 
seful de compartiment (fara indemnizatie de conducere dar totusi cu atributii de 
coordonare), acestea reprezentand practic intreg spectrul functiilor de low si middle 
management din sistemul penitenciar. Teoretic, asa cum ar fi normal pentru toate functiile 
din sistem, atat atributiile cat si volumul de munca al functiilor similare sau identice, ar 
trebui sa fie echilibrate.   

In realitate, insa, se constata diferente mari din punct de vedere al atributiilor si 
incarcaturii de sarcini intre functii identice, de la o unitate la alta sau de la un caz la altul. 
Incepand cu anul 2016, au devenit active prin decizia directorului general al ANP, 
standardele in materie de resurse umane, pe baza carora au fost actualizate, in anul 2017, 
partial, statele de functii ale unitatilor ca urmare a modificarii numarului de posturi prevazut 
pentru sistemul administratiei penitenciare. Pe baza acestor standarde propuse de SNLP in 
anul 2014 ca solutie pentru un calcul corect al necesarului real de personal, se realizeaza o 
calibrare corecta si echilibrata a statelor de functii ale unitatilor prin raprtare la un model 
ideal (standard).  
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În continuarea procesului de standardizare a resurselor umane necesare, un upgrade 
logic si binevenit al acestui proces ar fi actualizarea standardelor de personal pe baza unei 
analize atente a volumului (normei) de munca pe tipuri similare sau identice de functii, 
pentru evitarea unor dezechilibre constatate in prezent precum si pentru un calcul mai 
eficient al necesarului de resurse umane pe unitati, sectoare si activitati. Stabilirea 
criteriilor de identificare a functiilor cheie si a functiilor influentate de schimbari reprezinta 
un demers necesar pe linia consolidarii politicilor de resurse umane in sistemul penitenciar, 
pe baza unei previziuni eficiente a dinamicii de personal si asigurarii din timp a solutiilor 
corespunzatoare. 

Pe baza celor descrise mai sus și a trecerii în revistă a criteriilor pentru identificarea 
funcțiilor critice, selecția ocupațiilor/funcțiilor cheie/critice pentru sistemul penitenciar se 
bazează pe următoarele considerente: 1) funcții ce coagulează un volum semnificativ de 
lucrători; 2) funcții ce reflectă principalele structuri ale sistemului penitenciar, 3) funcții ce 
au contribuție strategică în structura și funcționarea sistemului penitenciar.  
 
Astfel, pentru scopul proiectului, au fost selectate pentru monografiere următoarele 
ocupații/funcții: 

1. Șef tură 
2. Șef post control 
3. Agent operativ pază perimetru 
4. Șef escortă 
5. Supraveghetor 
6. Medic 
7. Asistent tură 
8. Educator 
9. Psiholog 

 

 

Tehnica monografiei ocupaționale 

Monografia sociologică reprezintă o metodă de cercetare intensivă a unei unităţi sociale, 
metodă dezvoltată în România de Şcoala sociologică a lui Dimitrie Gusti (1880-1955). Pentru 
caracterizarea unităţilor sociale, Dimitrie Gusti a făcut apel la conceptul de „solidaritate de 
sentimente”, făcând referire la unităţi precum familia, satul, oraşul, biserica, şcoala, 
întreprinderea, breasla, etc. În această viziune, metoda monografică presupune abordarea 
multidisciplinară a subiectului studiat prin cercetarea cadrelor (cosmologic, biologic, istoric, 
psihologic) şi manifestărilor (economice, spirituale, juridice, politice) acestuia. Monografiile 
sunt realizate prin conlucrarea diferiţilor specialişti (sociologi, etnografi, jurişti, economişti, 
etc.) integraţi în echipe de cercetare.  
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Descriind tehnica monografiei sociologice, reprezentatul de frunte al acestei şcoli, Henri 
H. Stahl (1901-1991) pune accent pe importanţa cercetării directe a societăţii/obiectului de 
studiu şi a neamestecului cercetătorului în faptele sociale. Accentuând diferenţa dintre 
metoda anchetei şi cea a monografiei, sociologul român sublinia că „într-o monografie 
sociologică, scopul urmărit nu este atât identificarea prezenţei sau absenţei unui fenomen 
oarecare într-un anumit loc, ci înţelegerea rostului social pe care acel fenomen îl are în 
totalul vieţii sociale” (H. H. Stahl, 1934/2001, 127). Dintre etapele realizării unei monografii, 
menţionăm: stabilirea ipotezelor, observarea şi înregistrarea manifestărilor sociale şi 
sistematizarea observaţiilor pentru lămurirea ipotezelor de lucru. Observarea manifestărilor 
sociale se realizează prin culegerea datelor de la „informatori” şi prin observarea faptelor 
izolate, date ce sunt consemnate prin tehnici precum descrierea, numărarea şi măsurarea, 
înregistrarea mecanică (fonografiere, fotografiere, cinematografierea), schiţa şi desenul, 
precum şi colecţionarea de obiecte. Bazându-se pe principiul neomogenităţii societăţii, 
cercetătorii procedează la sistematizarea şi analizarea observaţiilor pentru obţinerea unor 
generalizări probabile. „Această veşnică sondare din nou a realităţii ne va permite şi 
aplicarea  raţionamentului experimental în vederea stabilirii legilor sociale.” (H. H. Stahl, 
1934/2001, 82). Între 1925 şi 1938, cercetătorii Şcolii sociologice au realizat multiple 
cercetări cu caracter monografic, având drept unitate socială satul. Scopul era ca „printr-o 
acumulare de astfel de cercetări, prin epuizarea cunoaşterii elementare, cercetarea să 
cuprindă unităţi mai largi, integratoare, cum sunt regiunea, naţiunea şi, în final, umanitatea. 
(M. Larionescu et al., 2007, 69)”. După această perioadă, odată cu înţelegerea imposibilităţii 
cercetării monografice simultane a tuturor satelor din ţară, Şcoala sociologică a renunţat la 
cercetarea acestora ca unităţi sociale desprinse din contextul lor social-istoric, abordând noi 
tipuri de monografie centrată pe probleme cheie, fenomene. Din păcate, această etapă a 
rămas, în mare parte, în stare de proiect (I. Filipescu, 1993, 364).      

Monografia sociologică se dovedeşte a fi o metodă de cercetare generoasă şi pentru spaţiul 
ocupaţional. Monografia profesională reprezintă „un studiu complex şi integral al unei 
profesiuni, elaborat de specialişti (psihologi, medici, sociologi, ingineri, pedagogi, etc.), 
având ca obiect analiza multilaterală a profesiunii din punct de vedere al cerinţelor ei 
(medicale, psihologice, ergonomice, pedagogice, sociologice, etc.) şi a contraindicaţiilor” 
(I. Erdei, 2007, 13-14). După Florin Ştefănescu-Goangă (1929), o monografie profesională 
trebuie să cuprindă următoarele informaţii (după E. Krau, 1967, 254): 

• Obiectul şi natura profesiei; 

• Psihologia profesiei (aptitudini şi alte însuşiri necesare); 

• Fiziologia profesiei (însuşiri fiziologice necesare); 

• Igiena profesiei (efecte asupra stării de sănătate, contraindicaţii medicale); 
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• Tehnica profesiei (cerinţe teoretice şi tehnice, nivelul de instruire necesar); 

• Sociologia profesiei (venitul iniţial, perspective de promovare, perspective economice 
şi sociala ale profesiei). 

Se disting trei etape ale elaborării monografiilor profesionale (I. Holban, 1970, după H. 
Pitariu, 2008, 8): documentarea în vederea cunoaşterii istoricului profesiei şi a localizării ei 
în lumea profesiilor; cercetarea conţinutului profesiei; şi analiza relaţiei om-proces de 
muncă. În prima etapă, cercetătorii colectează informaţii provenind din documentele 
întreprinderii, caietele tehnologice, organigrama întreprinderii, etc. Acestea permit 
definirea profesiei, cunoaşterea dinamicii ei în economie, precum şi condiţiile de încadrare, 
promovare şi salarizare. În a două etapă, cercetătorii intră în contact cu cei care practică 
profesia, utilizând un complex de tehnici şi instrumente. Astfel, se va urmări cunoaşterea 
conţinutului profesiei şi elementelor sale definitorii, utilajelor şi materiilor prime folosite, 
condiţiilor de muncă, inclusiv accidentelor şi bolilor profesionale. Ultima etapă este 
consacrată analizei psihologice a sistemului om-maşină, exigenţelor psihice şi fizice ale 
muncii, cerinţelor educaţionale şi contraindicaţiilor profesionale (H. Pitariu, 2008, 8).  

Pentru realizarea monografiilor profesionale, cercetătorii apelează la o multitudine de surse 
de informaţii (E. Krau, 1967, 256): 

• Literatura de specialitate, analize ale unor profesii similare, studii și articole de 
presă care tratează profesia respectivă; 

• Documente şi rapoarte provenind din întreprinderi, instituții de educație; 

• Interviuri cu persoane în poziții de conducere, instructori, lucrători, etc.; 

• Observaţii ale cercetătorilor asupra procesului de muncă; 

• Chestionare cu întrebări deschise şi închise. 

 

Obiectivele monografiilor ocupaționale 

Prezentul cadru metodologic pornește de la abordarea sistemului O*NET (Occupational 
Information Network) al Departamentului pentru Muncă din SUA pentru a permite monografia 
ocupațiilor din sistemul penitenciar din România.  

 

Obiective: 
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1) Documentarea celor mai importante activități/sarcini specifice ocupațiilor/funcțiilor 
din sistemul penitenciar 

2) Identificarea cunoștințelor, competențelor și abilităților necesare practicării 
ocupațiilor/funcțiilor din sistemul penitenciar 

3) Descrierea contextelor și condițiilor de muncă specifice ocupațiilor/funcțiilor din 
sistemul penitenciar 

4) Evaluarea stilurilor de muncă specifice ocupațiilor/funcțiilor din sistemul penitenciar 
5) Explorarea identității ocupaționale specifice lucrătorilor din sistemul penitenciar 

  

Definirea conceptelor  

Cunoștințe reprezintă rezultatul asimilării de informații prin învățare, constând într-un corp 
de fapte, principii teorii și practici care sunt specifice unui domeniu de studiu sau de 
activitate (Sursa: Europass Glosary).  

Competențe se referă la capacitatea de a aplica adecvat rezultatele învățării într-un context 
definit, respectiv capacitatea de a utiliza cunoștințe și abilități personale, sociale și 
metodologice în cadrul muncii sau a educației, precum și pentru dezvoltarea personală sau 
profesională (Sursa: Cedefop, 2008).  

Abilități reprezintă atribute stabile ale indivizilor care le influențează performanțele, 
incluzând abilități cognitive, abilități psihomotorii, abilități fizice, abilități senzoriale. 
Abilitățile desemnează capacități înnăscute sau dobândite ori talente care permit unui 
individ să realizeze anumite activități sau sarcini cu succes. 

Valori ocupaționale se referă la nevoi specifice ale lucrătorilor care sunt importante pentru 
satisfacția lor profesională.   

 

Cadrul teoretic 

Cadrul teoretic pentru realizarea monografiilor ocupaționale propune un model logic care 
integrează informațiile care documentează ocupațiile din sistemul penitenciar. Acest model 
include două planuri de date: 1) informații care caracterizează lucrătorii și 2) informații care 
caracterizează locurile de muncă. Ambele categorii de date surprind atât informații care 
caracterizează mai multe ocupații (din aceeași direcție, serviciu, sector), cât și informații 
care sunt specifice ocupației respective: 

1) Informații care caracterizează lucrătorii 
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® Cerințele pe care lucrătorii trebuie să le îndeplinească pentru a ocupa posturile 
respective: nivelul și domeniul de studii, vechime în specialitatea postului, drept 
de practică / autorizări / acreditări, promovarea testelor psihologice; 

® Caracteristici ale lucrătorilor incluzând abilități, interese profesionale, valori 
ocupaționale și stiluri de muncă; 

® Cerințele pe care lucrătorii trebuie să le îndeplinească în ceea ce privește 
competențele și cunoștințele deținute și care îi ajută pe aceștia să își realizeze 
sarcinile și responsabilitățile de la locul de muncă. Acestea includ atât cunoștințe 
și competențe trans-sectoriale, trans-ocupaționale, cât și pe cele specifice.  
 

2) Informații care caracterizează locurile de muncă 

® Caracteristici ale locurilor de muncă precum: activitățile desfășurate (activități 
care caracterizează mai multe ocupații din sectorul penitenciar, activități specifice 
unui număr restrâns de ocupații sau doar unei ocupații), caracteristici ale contextului 
organizațional privitoare la structura instituțională și relațiile dintre lucrători, 
caracteristici ale contextelor de muncă (factori fizici și sociali care influențează 
natura muncii). 
® Caracteristici ale forței de muncă ce ocupă aceste locuri de muncă precum: volumul 
forței de muncă din sistemul penitenciar și din familia ocupațională, structura de gen, 
condiții de salarizare și de pensionare 
® Tehnologii și software, mașini, echipamente și unelte utilizate de către lucrători în 
realizarea sarcinilor.     

 

Schema datelor relevante pentru monografiile ocupaționale din sistemul penitenciar 

 

Colectarea datelor 

• cerințe pentru intrare: experiență anterioară, 
acreditare

• caracteristici: abilități, valori, stiluri de muncă
• cerințe: competențe, cunoștințeLucrători

• activități/sarcini, context organizațional, contexte 
de muncă  

• caracteristici ale forței de muncă
• tehnologii și echipamente utilizate

Locuri de 
muncă
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Dat fiind că sistemul penitenciar presupune o muncă înalt reglementată și procedurată, fără 
variații mari între munca lucrătorilor care ocupă aceleași funcții, colectarea datelor pentru 
realizarea monografiilor ocupaționale se poate baza pe un număr redus de interogări per 
ocupație, precum și pe surse administrative de informații.  

Astfel, pentru fiecare ocupație/funcție investigată, este necesară completarea 
chestionarelor de către minim 3 persoane cu rol de conducere/coordonare față de ocupația 
vizată. De asemenea, datele referitoare la valorile ocupaționale ale lucrătorilor se vor 
colecta ca o componentă distinctă adiționată chestionarului pentru evaluarea cerințelor și 
resurselor la locul de muncă (adresat salariaților din sistemul penitenciar). 

Periodicitatea colectării datelor în vederea revizuirii monografiilor ocupaționale depinde de 
ritmul schimbărilor apărute în conținutul muncii ocupațiilor din sistemul penitenciar. În 
general, se recomandă revizuirea analizelor ocupaționale cel puțin o dată la cinci ani.    

Dimensiune Date  Surse date Instrument de 
colectare a datelor 

Cerințele pe 
care lucrătorii 
trebuie să le 
îndeplinească 
pentru a ocupa 
posturile 
respective 

- Nivelul și domeniul 
de studii 

- Vechime în 
specialitatea 
postului 

- Drept de practică / 
autorizări / 
acreditări, teste 
psihologice 

Surse administrative, 
legislative 

- 

Caracteristici 
ale lucrătorilor 

- Abilități Poziție de 
conducere/coordonare 

Chestionar adresat 
personalului de 
conducere/coordonare 

- Interese 
profesionale 

Poziție de 
conducere/coordonare 

Chestionar adresat 
personalului de 
conducere/coordonare 

- Valori ocupaționale Lucrători Chestionar adresat 
salariaților 

- Stiluri de muncă Poziție de 
conducere/coordonare 

Chestionar adresat 
personalului de 
conducere/coordonare 

- Cunoștințe 



 

 79 

www.poca.ro 

Cerințele pe 
care lucrătorii 
trebuie să le 
îndeplinească 

- Competențe  Poziție de 
conducere/coordonare 

Chestionar adresat 
personalului de 
conducere/coordonare 

Caracteristici 
ale locurilor de 
muncă 

- Activități Poziție de 
conducere/coordonare 

Chestionar adresat 
personalului de 
conducere/coordonare 

- Context 
organizațional 

Poziție de 
conducere/coordonare 

Surse administrative, 
legislative 

- Contexte de muncă Poziție de 
conducere/coordonare 

Caracteristici 
ale forței de 
muncă 

- Volum forță de 
muncă, structură 
pe gen 

- Nivel de salarizare 
- Condiții de 

pensionare 

Surse administrative, 
legislative 

- 

Tehnologii și 
echipamente 

- Calculator, 
software 

- Alte tehnologii 
- Mașini 
- Echipamente, 

unelte  

Poziție de 
conducere/coordonare 

Chestionar adresat 
personalului de 
conducere/coordonare 

 

Agregarea și prezentarea rezultatelor  

Principala modalitate de prezentare a rezultatelor constă în realizarea unui raport structurat 
de prezentare a analizelor ocupaționale. Acesta se realizează pentru fiecare ocupație 
selectată, având următoarea structură recomandată: 

1) Informații generale 
2) Abilități, interese profesionale, valori ocupaționale și stiluri de muncă 
3) Activități/sarcini, context organizațional, contexte de muncă   
4) Caracteristici ale forței de muncă 
5) Tehnologii și echipamente 
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De asemenea, conform tabelului de mai jos anumite categorii de date pot fi agregate la 
nivelul sectoarelor (pază, reintegrare, medical, altul), precum și la nivelul sistemului 
penitenciar, cu condiția ca numărul chestionarelor completate să fie cel puțin 30 pentru 
fiecare sector. 

 

Dimensiune Date  Nivel de agregare 

Cerințele pe care 
lucrătorii trebuie să le 
îndeplinească pentru a 
ocupa posturile respective 

- Nivelul și domeniul de 
studii 

- Vechime în specialitatea 
postului 

- Drept de practică / 
autorizări / acreditări, 
teste psihologice 

Nivelul ocupației/funcției 

Caracteristici ale 
lucrătorilor 

- abilități Nivelul ocupației/funcției 

Nivelul sectoarelor (pază, 
reintegrare, medical, altul) 

Nivelul sistemului 
penitenciar  

- Interese profesionale 
- Valori ocupaționale 
- Stiluri de muncă 

Cerințele pe care 
lucrătorii trebuie să le 
îndeplinească 

- Cunoștințe Nivelul ocupației/funcției 

Nivelul sectoarelor (pază, 
reintegrare, medical, altul) 

Nivelul sistemului 
penitenciar 

- Competențe  

Caracteristici ale locurilor 
de muncă 

- Activități Nivelul ocupației/funcției 

Nivelul sectoarelor (pază, 
reintegrare, medical, altul) 

Nivelul sistemului 
penitenciar 

- Context organizațional Nivelul ocupației/funcției 

- Contexte de muncă Nivelul ocupației/funcției 
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Nivelul sectoarelor (pază, 
reintegrare, medical, altul) 

Nivelul sistemului 
penitenciar 

Caracteristici ale forței de 
muncă 

- Volum forță de muncă, 
structură pe gen 

- Nivel de salarizare 
- Condiții de pensionare 

Nivelul ocupației/funcției 

Tehnologii și echipamente - Calculator, software 
- Alte tehnologii 
- Mașini 
- Echipamente, unelte  

Nivelul ocupației/funcției 

Nivelul sectoarelor (pază, 
reintegrare, medical, altul) 

Nivelul sistemului 
penitenciar 

 

 
 
 
 
 
 
 
Chestionar adresat personalului de conducere/coordonare referitor la Ocupația/Funcția 

______________________________ 

 

Prezentul chestionar se realizează în cadrul proiectului DialLogos implementat de Sindicatul 
Național al Lucrătorilor De Penitenciare – SNLP în parteneriat cu Institutul Național de 
Cercetare Științifică în domeniul Muncii și Protecției Sociale - INCSMPS prin Programului 
Operațional Capacitate Administrativă. Chestionarul urmărește să identifice sarcinile 
specifice diferitelor funcții cheie din sistemul penitenciar, cunoștințele și competențele 
necesare, precum descrierea contextelor și condițiilor de muncă ce caracterizează aceste 
funcții. Răspunsurile vor fi anonime, fiind analizate și agregate împreună cu alte răspunsuri.       

A. Informații generale 
 
A1. Localizare la nivelul sistemului penitenciar: 
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� ANP 
� Penitenciar 
� Alta 

 
A2. Sector/departament: 

� Siguranța deținerii și regim penitenciar 
� Reintegrare socială 
� Asistență medicală 
� Economic-administrativ 

 
A3. Funcții față de care este direct subordonată: 

1.________________________ 
2.________________________ 

 

A4. Funcții care îi sunt direct subordonate / pe care le coordonează:  

1.________________________ 
2.________________________ 
3.________________________ 

 

A5. Funcții cu care colaborează direct:  

1.________________________ 
2.________________________ 
3.________________________  

 

A6. Nivelul de educație solicitat la ocuparea funcției: ____________________ 

A7. Specializarea solicitată la ocuparea funcției: __________________        � Nu există 

A8. Certificări/avize/acreditări necesare pentru ocuparea funcției: 

1.________________________ 
2.________________________ 
3.________________________  

 

A10. Este necesară vechime de muncă în specialitatea postului pentru a ocupa acest loc de 
muncă? 
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� Da  ®  ________ (ani) 
� Nu  

 

A11. În ultimele 12 luni, funcția....... a fost exercitată prin împuternicire în unitatea dvs.? 

� Da, mai mult de jumătate din personalul care a îndeplinit atribuțiile acestei funcții a 
fost/este împuternicit 

� Da, mai puțin de jumătate din personalul care a îndeplinit atribuțiile acestei funcții 
a fost/este împuternicit 

� Nu 
 

A12. În ultimele 12 luni, au existat posturi vacante scoase la concurs care au rămas 
neocupate pentru funcția .....? 

� Da ® Care au fost cauzele principale?  ________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

� Nu 
 
 

B. Abilități, interese profesionale, valori ocupaționale și stiluri de muncă 
 

B.1 Cât de importante sunt următoarele abilități pentru realizarea activităților specifice 
funcției .......? Bifați un răspuns pe fiecare rând 

 Lipsit(ă) 
de 

importanță 

Puțin 
important(ă) 

Destul de 
important(ă) 

Foarte 
important(ă) 

Capacitate de memorare     
Viteza în percepții     
Orientare în spațiu     
Atenție distributivă     
Precizie în mișcări, dexteritate 
manuală 

    

Capacitate de reacție rapidă     
Putere fizică     
Capacitate de efort fizic 
prelungit 

    

Coordonarea mișcărilor corpului     
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Acuitate vizuală la distanță     
Acuitate vizuală la apropiere     
Acuitate vizuală pe timp de 
noapte 

    

Acuitate vizuală periferică     
Acuitate auditivă, localizare a 
sunetului 

    

 

B.2 Care dintre următoarele categorii de activități se potrivește cel mai bine pentru 
persoanele care exercită funcția de ........? 

1. Muncă practică, fizică 
2. Muncă intelectuală, investigativă 
3. Muncă de creație 
4. Muncă în beneficiul altora 
5. Muncă pe proiecte, de coordonare, conducere 
6. Muncă bazată pe reguli și proceduri 

 
B3. Cât de importante sunt următoarele elemente pentru a practica cu succes atribuțiile 
funcției .........? 

 Lipsit(ă) 
de 

importanță 

Puțin 
important(ă) 

Destul de 
important(ă) 

Foarte 
important(ă) 

Rezistența la stres     
Atingerea unor ținte de 
performanță  

    

Perseverența      
Preluarea inițiativei     
Leadership      
Cooperare cu alții     
Preocuparea pentru alții     
Lucru cu oameni     
Auto-control     
Adaptabilitate/flexibilitate     
Responsabilitate ridicată     
Atenție la detalii     
Integritate      
Autonomie în muncă     
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Inovare      
Gândire analitică     
Controlul emoțiilor     

 

C. Cunoștințe și competențe 
 

C1. Cât de importante sunt următoarele cunoștințe pentru a practica cu succes atribuțiile 
funcției .........? 

 Lipsit(ă) 
de 

importanță 

Puțin 
important(ă) 

Destul de 
important(ă) 

Foarte 
important(ă) 

Cunoștințe de management și 
administrare 

    

Cunoștințe economice și de 
contabilitate 

    

Cunoștințe de resurse umane     
Cunoștințe de vânzări și 
marketing 

    

Cunoștințe de producție și 
manufacturare 

    

Cunoștințe de pregătire și 
procesare a alimentelor 

    

Cunoștințe de calculatoare, 
programare, electronică 

    

Cunoștințe de inginerie și 
tehnologie 

    

Cunoștințe de mecanică     
Cunoștințe în construcții     
Cunoștințe de artă și design     
Cunoștințe de matematică     
Cunoștințe în fizică, chimie     
Cunoștințe în biologie, geografie     
Cunoștințe de psihologie, 
sociologie și antropologie 

    

Cunoștințe de medicină și 
medicină dentară  
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Cunoștințe de terapie și 
consiliere 

    

Cunoștințe de pedagogie      
Cunoștințe de limba română     
Cunoștințe de limbi străine     
Cunoștințe de istorie, filosofie și 
teologie 

    

Cunoștințe de siguranță publică 
și securitate 

    

Cunoștințe de drept și 
guvernanță 

    

Cunoștințe de comunicații și 
media 

    

Cunoștințe în transporturi     
 

C2. Cât de importante sunt următoarele competențe pentru a practica cu succes atribuțiile 
funcției .........? 

 Lipsit(ă) 
de 

importanță 

Puțin 
important(ă) 

Destul de 
important(ă) 

Foarte 
important(ă) 

Competențe de scriere și citire     
Competențe numerice / de 
calcul 

    

Competențe de ascultare activă     
Competențe de prezentare și 
comunicare 

    

Gândire critică     
Gândire creativă     
Capacitate de învățare     
Competențe sociale     
Competențe de coordonare și 
organizare 

    

Competențe multiculturale     
Competențe civice     
Competențe persuasive     
Competențe de negociere     
Competențe de rezolvare de 
probleme și luarea deciziilor 

    



 

 87 

www.poca.ro 

Competențe de controlul 
calității 

    

Competențe de managementul 
timpului 

    

Competențe TIC / digitale     
Competențe de lucru în echipă     
Competențe de utilizare 
eficientă/rațională a materiei 
prime și energiei 

    

 

D. Activități / sarcini 
 

D1. Cât de importante sunt următoarele activități pentru a realiza cu succes atribuțiile 
funcției.........? 

 Lipsit(ă) 
de 

importanță 

Puțin 
important(ă) 

Destul de 
important(ă) 

Foarte 
important(ă) 

Evaluarea obiectelor, acțiunilor 
și evenimentelor 

    

Monitorizarea proceselor, 
materialelor și mediului 

    

Inspectarea echipamentelor, 
structurilor și materialelor 

    

Evaluarea cantitativă a 
obiectelor și evenimentelor 

    

Evaluarea calitativă a 
obiectelor, serviciilor și 
oamenilor 

    

Evaluarea informațiilor pentru a 
determina respectarea regulilor 
și standardelor 

    

Procesarea, analiza datelor și 
informațiilor 

    

Luarea deciziilor si rezolvarea 
problemelor 

    

Actualizarea cunoștințelor     
Formularea obiectivelor și 
strategiilor 
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Organizarea sarcinilor și 
activităților 

    

Realizarea de activități fizice     
Manevrarea și mutarea 
obiectelor 

    

Operarea echipamentelor     
Lucru la calculator     
Operarea vehiculelor și 
mașinăriilor mecanizate 

    

Repararea și mentenanța 
echipamentelor mecanice 

    

Repararea și mentenanța 
echipamentelor electronice 

    

Comunicarea cu superiorii, 
colegii și subordonații 

    

Comunicare cu alte persoane     
Asistarea altor persoane (în 
afara colegilor) 

    

Activități de vânzare sau 
persuasiune 

    

Medierea conflictelor și 
negocierea cu alții 

    

Lucru direct cu publicul     
Coordonarea muncii și 
activităților altor persoane 

    

Predare și învățarea altor 
persoane 

    

Ghidarea și motivarea 
subordonaților 

    

Mentorarea și sfătuirea altor 
persoane 

    

Activități administrative     
Monitorizarea și controlul 
resurselor 

    

 

D2. Vă rugăm să dați exemple de activități tipice care caracterizează atribuțiile funcției 
........? 



 

 89 

www.poca.ro 

______________________________________________________________________________
_______ 

______________________________________________________________________________
_______  

 

D3. Vă rugăm să menționați cei mai importanți factori care au influențat, în ultimii 3 ani, 
atribuțiile funcției .......? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________  

E. Contexte de muncă 
 

E1. Cât de des exercitarea atribuțiilor funcției de .........presupune următoarele aspecte? 

 Foarte 
rar/niciodată 

Câteodată Frecvent Foarte des 

Discuții față-în-față cu colegi și 
alte persoane 

    

Vorbit în public     
Comunicare prin intermediul 
email-ului, teleconferințe, Skype 

    

Comunicare scrisă prin 
intermediul adreselor, 
notificărilor, etc. 

    

Muncă în echipă     
Lucru cu clienți, public     
Coordonarea și ghidarea altor 
persoane (în afara colegilor 
subordonați) 

    

Asigurarea sănătății și siguranței 
celorlalți lucrători 

    

Situații conflictuale     
Contact cu persoane furioase sau 
nemulțumite 

    

Contact cu persoane violente și 
agresive fizic 
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Lucru în aer liber, expus 
condițiilor meteo  

    

Lucru în spații închise, dimensiuni 
mici 

    

Conducerea vehiculelor sau 
operarea echipamentelor 

    

Contact fizic cu alte persoane     
Nivel ridicat de zgomot     
Expunere la temperaturi extreme     
Luminozitate puternică sau 
inadecvată 

    

Expunere la substanțe 
contaminanți, radiații  

    

Expunere la boli, infecții     
Lucru la înălțime     
Lucru la birou     
Lucru în picioare     
Activități manuale     
Activități repetitive fizice sau 
mentale 

    

Lucru purtând echipament de 
protecție 

    

Executarea de misiuni în afara 
unității 

    

 

E2. Cât de des exercitarea funcției de …… este caracterizată de următoarele aspecte ? 

 Foarte 
rar/niciodată 

Câteodată Frecvent Foarte des 

Posibile efecte importante 
generate de greșelile făcute 

    

Posibile efecte importante 
generate de deciziile luate 

    

Autonomie în luarea deciziilor fără 
supervizare 

    

Autonomie în organizarea propriei 
munci 

    

Automatizarea muncii     
Nivel ridicat de competiție     
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Lucru cu termene stricte     
Ritm alert de muncă      
Volumul sarcinilor alocate 
depășesc capacitatea postului 

    

Ore suplimentare     
Program de muncă neregulat     
Program de muncă în schimburi     

 

F. Tehnologii și echipamente 
 

F1. Ce tehnologii și echipamente sunt utilizate, în mod obișnuit, pentru a realiza cu succes 
atribuțiile funcției .....? 

a. Calculator, laptop            � Da       � Nu 
b. Alte tehnologii                 � Da       � Nu        ® Care? ______________________ 
c. Mașini                              � Da       � Nu 
d. Echipamente                    � Da       � Nu        ® Care? ______________________ 
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3.3. Metodologie de estimare a impactului modificărilor legislative asupra necesarului 
de forță de muncă în sistemul penitenciar 
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Scopul prezentei lucrări este dedicat realizării unei metodologii de estimare/evaluare a 
impactului modificărilor legislative asupra necesarului de forță de muncă în cadrul sistemului 
penitenciar. Aceasta cuprinde evaluarea impactului celor mai importante modificări 
legislative recent apărute, dar și un mecanism de documentare permanentă a efectelor 
modificărilor prezente și viitoare de natură legislativă asupra necesarului de forță de muncă 
în cadrul sistemului penitenciar. 

În vederea elaborării acestei metodologii de evaluare a impactului modificărilor legislative 
asupra necesarului forței de muncă în sistemul penitenciar, este necesară, în primul rând, 
înțelegerea corectă a termenilor folosiți, a tipurilor de evaluare, metodelor și tehnicilor 
adecvate și folosite în astfel de situații.  

Impactul, așa cum este definit în glosarul principalilor termeni ai evaluării, se referă la 
“efectele pozitive și negative, primare și secundare pe termen lung produse de o intervenție 
de dezvoltare, direct sau indirect, intenționat sau neintenționat”. Aceste efecte pot fi de 
mai multe tipuri: economice, sociale, culturale, tehnologice, instituționale, de mediu sau 
de altă natură.  

Evaluarea de impact reprezintă un proces format dintr-o succesiune de pași urmați logic ce 
vizează colectarea și analizarea dovezilor în sprijinul sau împotriva elaborării unei anumite 
politici sau adoptării unei decizii, precum și evaluarea efectelor ce pot fi atribuite 
respectivei intervenții sau deciziei respective. Astfel, evaluarea de impact se poate realiza 
ex-ante, ex-post dar și intermediar.  

Evaluarea ex-ante reprezintă evaluarea inițială care se efectuează înainte de punerea în 
practică a intervenției. Prin intermediul acesteia se examinează critic obiectivele, planurile 
de implementare dar și ce rezultate se estimează cu scopul de a observa dacă acestea sunt 
cele mai relevante în îndeplinirea obiectivelor. Rezultatele acestei evaluări permit o 
îmbunătățire a proceselor de elaborare și implementare a politicilor dar și luarea de decizii 
bazate pe concluziile evaluării efectuate. De cealaltă parte, evaluarea intermediară ce se 
desfășoară pe parcursul perioadei de implementare, cât și cea ex-post ce se poate desfășura 
imediat după sau la un timp mai îndelungat după finalizarea programului/politicii respective, 
se realizează cu scopul de a determina efectele produse, de a vedea dacă obiectivele 
propuse au fost îndeplinite și dacă efectele pozitive sunt sustenabile în timp chiar și după 
finalizarea implementării programului și totodată dacă beneficiarii sunt cei pentru care a 
fost inițial gândit.  

Evaluarea de impact reprezintă un demers important deoarece ajută la luarea unei decizii 
cât mai bune înaintea implementării intervenției, cât și la verificarea efectelor produse în 
urma implementării. De asemenea, părțile interesate beneficiază de o serie de instrumente 
în urma evaluării ce pot fi utilizate pentru îmbunătățirea calității și eficienței intervențiilor.  
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Procesul prin care se realizează evaluarea impactului vizează atât colectarea și analizarea 
dovezilor cu scopul de a sprijini elaborarea reglementărilor, cât și verificarea existenței unei 
probleme și a cauzelor adiacente acesteia. De asemenea, se analizează avantajele și 
dezavantajele soluțiilor disponibile și se evaluează dacă sunt necesare anumite acțiuni ale 
emitenților respectivelor intervenții.  

Evaluarea impactului este necesară atunci când modificările legislative pot avea un impact 
economic, de mediu sau social semnificativ. Evaluarea reprezintă doar un sprijin în cazul 
elaborării reglementărilor sau luării de decizii, nefiind un substitut al acestora. Mai mult 
decât atât, evaluarea impactului urmărește ca procesul de decizie să fie cât mai bine 
informat și contribuie la o mai bună reglementare care oferă mai multe beneficii.  

Fiind un instrument ce ajută la structurarea reflecției asupra designului reglementărilor, 
este important ca evaluarea impactului să înceapă cât mai repede în procesul de elaborare 
a respectivelor modificări legislative/politici, având în vedere necesitatea validării acestora. 
De asemenea, în prima parte, evaluarea impactului oferă o descriere a problemei și posibile 
opțiuni de soluționare a acesteia dar și o prezentare generală a etapelor planificate în 
dezvoltarea intervenției, precum și consultarea părților interesate.  

Indiferent de tipul reglementării, fiecare evaluare de impact trebuie să răspundă la o serie 
de întrebări și să respecte anumite principii. Astfel, aceasta trebuie să fie cuprinzătoare, 
proporțională, bazată pe dovezi, deschisă la opiniile părților interesate, transparentă și cu 
un nivel ridicat de calitate. De asemenea, întrebările la care evaluarea de impact ar trebui 
să răspundă sunt: 

Ø Care este problema care necesită reglementare și de ce este o problemă? 
Ø De ce este necesară acțiunea emitenților reglementărilor/politicilor? 
Ø Ce ar trebui realizat? 
Ø Care sunt diferitele opțiuni pentru atingerea obiectivelor? 
Ø Care sunt impacturile economice, sociale și de mediu și cine va fi afectat? 
Ø Cum se compară diferitele opțiuni din punctul de vedere al eficacității, eficienței și 

coerenței? 
Ø Cum va fi organizată monitorizarea și evaluarea retrospectivă ulterioară? 

 

Găsirea răspunsurilor la aceste întrebări presupune un proces iterativ. Acesta ar trebui să 
înceapă de la definirea pe larg a problemei, obiectivelor și a posibilelor soluții, urmând ca 
mai apoi să se restrângă la ceea ce este mai relevant. Astfel, evaluarea de impact trebuie 
să înceapă prin verificarea existenței unei probleme, identificarea celor afectați de aceasta, 
analizarea cauzelor și consecințelor acesteia precum și evaluarea probabilității ca problema 
să persiste în absența unei reglementări/intervenții. De asemenea, în cadrul analizei este 
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important să se clarifice modul în care persoanele, întreprinderile sau alți actori sunt 
afectați de această problemă.  

Raportul evaluării de impact trebuie să arate că există o logică între probleme, obiective și 
intervenții. De asemenea, ar trebui identificat atât impactul pozitiv cât și cel negativ 
deoarece un impact pozitiv pentru unele grupuri poate fi negativ pentru alte grupuri. De 
aceea, este important să se identifice cine este afectat în mod specific de fiecare tip de 
impact.  

Pentru evaluarea efectelor economice, sociale și de mediu, precum și a impactului acestora 
asupra părților interesate, analiza evaluării de impact trebuie să aibă în vedere atât efecte 
cantitative, cât și pe cele calitative. Se poate folosi una dintre metodele următoare sau o 
combinație a acestora în funcție de anumiți factori (numărul și natura impacturilor și a 
obiectivelor, măsura în care beneficiile și costurile pot fi cuantificate): 

 Analiza cost-beneficiu 
 Analiza cost-eficacitate 
 Analiza costurilor de conformitate 
 Analiza multicriterială 

 

Raportul de analiză a impactului trebuie să fie transparent și obiectiv și să prezinte 
rezultatele într-un mod accesibil și pentru non-specialiști întrucât un cititor trebuie să 
înțeleagă cu ușurință care este problema la care se referă, pe cine afectează aceasta și  care 
sunt avantajele și dezavantajele reglementărilor.  

Evaluarea de impact se poate realiza sub diferite forme, atât cantitativ prin intermediul 
evaluării contrafactuale, cât și calitativ prin intermediul evaluării bazate pe teorie (engl. 
Theory-based impact evaluation). O altă formă folosită în astfel de cazuri este reprezentată 
de combinarea celor două metode anterior menționate, cantitativă și calitativă. 

În cadrul metodologiei de față, din formele expuse mai sus va fi folosită cea calitativă ce se 
bazează pe evaluarea bazată pe teorie (EBT). Acest tip de evaluare reprezintă o abordare 
în care atenția este acordată decidenților sau altor părți interesate și ipotezelor sau 
simulărilor ce pot fi testate empiric. Aceste teorii exprimă o intervenție logică a unei politici, 
dat fiind faptul că prin alocarea anumitor resurse financiare (inputuri) este vizată producerea 
de rezultate planificate prin care este urmărită și așteptată realizarea de progrese în ceea 
ce privește bunăstarea oamenilor prin îmbunătățirea situației socio-economice existente. 

Evaluarea bazată pe teorie se bazează pe două componente esențiale: 

1) Prima componentă este una eminamente conceptuală 
2) A doua componentă este empirică. 
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Conceptual, EBT identifică teoria politicilor/reglementărilor respective, în timp ce din punct 
de vedere empiric, EBT încearcă să testeze această teorie și să verifice dacă, cum și de ce 
politicile/reglementările au condus la rezultatele intenționate sau observate. Testarea 
acestor teorii se poate realiza atât cu ajutorul datelor existente, cât și cu date noi ce sunt 
sau pot fi colectate și prin analize cantitative dar și prin analize calitative. De asemenea, 
evaluarea bazată pe teorie nu aplică o ierarhie a modelelor și metodelor de cercetare, atât 
timp cât acestea sunt aplicate riguros, alegerea celei mai adecvate metode de evaluare 
depinzând de ceea ce trebuie evaluat. 

Printre tehnicile de colectare a datelor relevante pentru EBT se numără: focus grupuri, 
ateliere de lucru, studii de caz și colectarea opiniilor experților. Dintre acestea, metodologia 
de față propune ca tehnici principale de colectare a datelor: 

® studii de caz  
® interviuri cu experți  

 
Conform ghidului NONIE (The Network of Networks for Impact Evaluation) există câteva 
motive importante cu privire la realizarea evaluărilor de impact: 

• Evaluarea de impact furnizează dovezi cu privire la „ce funcționează și ce nu”, în ce 
condiții și cât de mare este impactul. Astfel, măsurarea rezultatelor și a impactului 
unei intervenții și distingerea acestora de influența altor factori externi reprezintă o 
rațiune ce stă la baza evaluării de impact. 

• Evaluarea impactului poate colecta dovezi cu privire la sustenabilitatea efectelor 
apărute în urma intervențiilor. 

• Evaluarea de impact furnizează informații relevante și dintr-o perspectivă de 
responsabilitate deoarece aceasta dezvăluie cunoștințe despre efectele sociale ale 
intervențiilor ce pot fi legate de resursele financiare utilizate cu scopul de a atinge 
aceste efecte. 

 

De asemenea, se consideră că motivul final în promovarea evaluărilor de impact este cel de 
a învăța despre „ce funcționează și ce nu și de ce”, acesta contribuind la eficiența viitoarelor 
intervenții de dezvoltare. Mai mult decât atât, evaluările de impact bine realizate scot în 
evidență motivele pentru care o intervenție a funcționat sau nu, dar și dacă aceste 
intervenții au făcut diferența și cât de eficiente au fost. 

Pe de altă parte, evaluările de impact trebuie să scoată în evidență atât efectele 
intenționate, cât și pe cele neintenționate, cele pe termen scurt precum și cele pe termen 
lung dar și durabilitatea acestor efecte în timp. Având în vedere faptul că efectele 
intenționate sunt de cele mai multe ori transpuse în indicatori măsurabili înainte de aplicarea 
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propriu-zisă a politicii/intervenției, evaluarea de impact trebuie să depășească evaluarea 
efectelor preconizate. De aceea, este importantă descoperirea efectelor neintenționate, 
celor ce se schimbă în funcție de context, dar și celor ce afectează anumite persoane ce nu 
ar fi trebuit să fie afectate de respectiva reglementare/intervenție.  

În privința efectelor pe termen scurt comparativ cu cele pe termen lung, este important de 
menționat faptul că în unele tipuri de intervenții impactul apare rapid, putând fi observat 
într-un timp scurt de la implementarea intervenției, pe când în altele impactul poate apărea 
după o perioadă mai lungă de timp și de asemenea se poate schimba în timp. Prin urmare, 
momentul în care se realizează evaluarea este foarte important. Deși majoritatea 
intervențiilor au ca scop dezvoltarea pe termen lung, efectele fiind vizibile în decursul unei 
perioade mai lungi de timp, este importantă concentrarea și asupra rezultatelor pe termen 
scurt, intermediare, deoarece pot oferi informații utile ce pot conduce la o implementare 
mai bună a respectivei intervenții.  

Durabilitatea efectelor reprezintă un aspect ce nu poate fi întotdeauna surprins de evaluarea 
de impact. Având în vedere că evaluarea de impact prezintă de cele mai multe ori rezultate 
pe termen scurt sau mediu, este destul de dificil să ofere dovezi ale efectelor pe termen 
lung. De aceea, este important ca evaluările de impact să identifice impactul pe termen 
scurt și mediu dar și să indice, atunci când este posibil dacă există posibilitatea producerii 
unor impacturi pe termen lung.  

Având în vedere că o evaluare de impact nu este foarte ușor de realizat și necesită anumite 
resurse, nu este fezabilă efectuarea evaluărilor de impact pentru toate reglementările. 
Printre cele mai importante intervenții în care evaluarea de impact este utilă se numără: 
reglementările/intervențiile inovatoare, programele/intervențiile-pilot ce urmează să fie 
majorate substanțial dar și intervenții pentru care există dovezi solide de impact în situația 
dată.  

Dat fiind faptul că scopul prezentei lucrări este acela de a realiza o metodologie de evaluare 
a impactului pe o anumită direcție, și anume modificările legislative privind sistemul 
penitenciar, este necesar să avem în vedere câteva aspecte cu privire la noțiunea de 
evaluare legislativă de impact.  

Astfel, putem spune că evaluarea legislativă are ca scop principal realizarea unei legislații 
raționale, de foarte bună calitate. De asemenea, aceasta trebuie să contribuie într-o foarte 
mare măsură la redefinirea noilor intervenții dar și la îmbunătățirea calității viitoarelor 
intervenții ce sunt gândite cu scopul de a produce un număr cât mai mare de efecte benefice. 
Pe lângă acestea, evaluarea mai poate ajuta și la eliminarea sau modificarea anumitor 
legi/intervenții ce sunt considerate învechite în urma schimbării circumstanțelor sau 
contextului în care acestea au fost aprobate la un moment dat.  
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Evaluarea ex-post reprezintă un pas esențial al ciclului politicilor de reglementare, întrucât 
principalul obiectiv este de a-i ajuta pe responsabilii politici și pe cei responsabili cu 
aplicarea dispozițiilor legale să vadă dacă cadrul legal aplicat este eficient și corespunde 
scopurilor finale, îndeplinind obiectivele propuse inițial. Pe de altă parte, evaluarea ex-post 
poate furniza anumite date și confirma anumite ipoteze ce pot fi utilizate în noi evaluări ex-
ante. Astfel, se poate observa că există o relație strânsă între evaluarea legislativă ex-ante 
și cea ex-post deoarece prima permite stabilirea termenilor ce urmează să fie evaluați în 
cea de-a doua, pe când cea de-a doua permite îmbunătățirea sistemului de evaluare al 
impactului previzionat. 

Având în vedere cele expuse mai sus, putem concluziona că evaluările de impact, indiferent 
de tipul ales, sunt extrem de importante atât pentru responsabilii realizării și implementării 
politicilor/ modificărilor legislative respective prin prisma îmbunătățirii cadrului legal, cât 
și pentru beneficiarii direcți și indirecți ale acestora prin prima efectelor simțite de aceștia. 
De asemenea, atât metodologia, cât și evaluarea în sine pot aduce la cunoștința cetățenilor 
prin intermediul unor instrumente formale rezultatele propunerilor politice ce au fost 
transformate în norme/ reglementări.  

 

 

 

Teoria schimbării 

Carol Weiss (1995) a popularizat termenul de „teoria schimbării”, semnalând faptul că există 
dificultăți în evaluarea programelor/intervențiilor complexe deoarece ipotezele care stau la 
baza acestora sunt slab formulate. Ea a afirmat faptul că părțile interesate de inițiative 
complexe sunt în mare parte neclare în privința modului în care procesul de schimbare se va 
realiza și de aceea nu se acordă foarte multă atenție schimbărilor pe termen scurt și mediu 
ce trebuie îndeplinite în vederea atingerii obiectivelor pe termen lung. Această lipsă de 
claritate cu privire la “pașii mici” ce trebuie urmați în vederea atingerii rezultatului pe 
termen lung conduce la o evaluare mult mai complexă și provocatoare, dar în același timp 
reduce și posibilitatea de analizare a tuturor factorilor importanți ce au legătură cu 
obiectivele pe termen lung. 

Teoria schimbării a fost definită de Weiss ca o modalitate de a descrie setul de ipoteze care 
explică atât pașii mici ce conduc la obiectivul pe termen lung, cât și legăturile existente 
între activitățile programului/intervenției și rezultatele care apar la fiecare pas al traseului 
de evaluare. De asemenea, teoria schimbării reprezintă o descriere și o ilustrare complexă 
a modului în care se presupune că o schimbare apare într-un anumit context.  
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Pe de altă parte, conform glosarului de termeni al UE, teoria schimbării definește toate 
transformările necesare în realizarea unui anumit obiectiv pe termen lung. Aceste 
transformări interconectate numite rezultate, realizări sau precondiții sunt reprezentate pe 
o hartă cunoscută sub numele de „parcurs al schimbării” sau „cadru al schimbării” formând 
o reprezentare grafică a procesului de schimbare. De asemenea, teoria schimbării descrie 
tipurile de intervenții ce vor genera rezultatele prezentate pe harta schimbării.  

Un prim pas important în acest proces este reprezentat de identificarea unui obiectiv pe 
termen lung și a rezultatelor aferente acestuia. Acest obiectiv trebuie să fie realizabil în 
mod realist și înțeles de toți ce sunt implicați în acest proces. Este necesar ca rezultatul pe 
termen lung să fie precedat de rezultate anterioare. Astfel, trebuie să existe rezultate rapide 
cu scopul obținerii unor rezultate intermediare, cele din urmă fiind necesare pentru 
obținerea următorului set de rezultate ce vor fi necesare în atingerea celui pe termen lung 
prevăzut inițial.  

Un alt aspect important cu privire la teoria schimbării este faptul că aceasta reprezintă o 
proiecție care arată ce condiții credem noi că trebuie să existe în vederea producerii altor 
condiții. De aceea putem spune că teoria schimbării nu modelează de fapt modul în care se 
întâmplă lucrurile, ci modul în care noi credem că acestea se vor întâmpla.  

Teoria schimbării este utilizată de mulți ani în domeniul monitorizării și evaluării și continuă 
să fie o metodă foarte importantă în efectuarea de evaluări ale multor tipuri diferite de 
proiecte, organizații, intervenții. De asemenea, succesul final al teoriei schimbării constă în 
capacitatea de a demonstra progresul în realizarea rezultatelor. Dovada succesului confirmă 
teoria și indică faptul că respectiva reglementare/intervenție este eficientă.  

 

 

Colectarea datelor 

Așa cum am precizat și în prima parte a metodologiei, tehnicile principale de colectare a 
datelor sunt reprezentate de colectarea opiniilor experților și de realizarea studiilor de 
caz. În privința studiului de caz, acesta reprezintă o strategie valoroasă de cercetare, 
precum și un instrument important ce contribuie la îmbogățirea cunoștințelor noastre 
precum și la înțelegerea unor fenomene sociale complexe.  

Având în vedere că studiul de caz reprezintă doar una dintre multitudinea de metode de 
efectuare a cercetărilor, este important să știm că aceasta este folosită de cele mai multe 
ori atunci când “se pune o întrebare de genul „cum” sau „de ce” în legătură cu o serie de 
evenimente contemporane, pe care cercetătorul le poate controla în mică măsură sau chiar 
deloc.” (Yin, 2005).  
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Pe de altă parte, din cauza complexității și a multitudinii de tipuri de studii de caz nu putem 
da o singură definiție care să înglobeze tot ceea ce cuprinde un studiu de caz, însă ne putem 
opri la următoarea definiție pentru a ne lămuri într-o oarecare măsură cu privire la ceea ce 
înseamnă și ceea ce dorește să realizeze un studiu de caz. Astfel, “esența unui studiu de 
caz, tendința de bază în rândul tuturor tipurilor de studii, este încercarea de a clarifica o 
decizie sau un set de decizii: de ce au fost luate, cum au fost implementate și cu ce 
rezultate?” (Schramm, 1971). 

De asemenea, metoda studiului de caz este una complexă întrucât cuprinde trei elemente 
importante în cadrul unei cercetări și anume: designul de cercetare care pornește de la 
întrebările de studiu, ipotezele preliminarii și unitățile de analiză abordate în cadrul 
studiului, tehnicile prin care datele sunt colectate dar și metodele prin care acestea sunt 
analizate și interpretate ulterior.  

Designul de cercetare reprezintă un plan logic esențial care ajută cercetătorii și nu numai 
să ajungă de la setul inițial de întrebări la un set de concluzii, prin parcurgerea mai multor 
etape intermediare descrise în cadrul acestuia, așa cum este menționat mai sus.  

În literatura de specialitate sunt luate în considerare patru tipuri de design de cercetare 
specifice studiilor de caz, ce sunt reprezentate sub forma unei matrice de tip 2x2, așa cum 
se poate vedea în figura de mai jos. Astfel, putem avea designuri pentru un singur caz sau 
pentru cazuri multiple, cât și cu o singură unitate de analiză sau cu unități multiple de 
analiză. În studiul de față tipul de design potrivit ce va fi folosit este cel pentru cazuri 
multiple și unități multiple de analiză.  

 

                      designuri pentru un singur caz                  designuri pentru cazuri multiple 
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Figura 1 – Tipuri de design pentru studii de caz 

Sursă: COSMOS Corporation 

În figura de mai jos este reprezentată o schemă ce ilustrează o metodă folosită în realizarea 
studiilor pe cazuri multiple. Aceasta este împărțită în trei componente majore, prima fiind 
reprezentată de definiții și concepte în care partea esențială constă în dezvoltarea unei 
teorii cu privire la tema ce va fi atinsă, urmată de selectarea cazurilor și conceperea 
protocolului de colectare a datelor. Cea de-a doua, respectiv pregătire, colectare și analiză 
constă în realizarea pe rând a studiilor urmată de scrierea rapoartelor de caz individuale, 
iar cea de-a treia componentă de rezultate și concluzii constă în tragerea concluziilor din 
compararea cazurilor, confirmarea teoriei inițiale, scrierea raportului final comparativ și 
dezvoltarea implicațiilor legate de politici.  

Definiții și concepte           Pregătire, colectare și analiză      Rezultate și concluzii 
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Figura 2 – Metodă pentru studiul de caz 

Sursă: COSMOS Corporation 

 

În cele de mai jos, metodologia de evaluare bazată pe teorie a impactului unor schimbări 
legislative relevante pentru sistemul penitenciar din România este exemplificată pentru 
modificările legislative din domeniul pensiilor militare introduse prin Legea 223/2015 cu 
modificările și completările ulterioare. Fiind vorba despre o evaluare ex-post, metodologia 
descrie modul de elaborare și testare a teoriei schimbării. 

TEMA DE EVALUARE: Evaluarea impactului modificărilor legislative din domeniul pensiilor 
militare de stat asupra fluxurilor de forță de muncă din sectorul penitenciar 

A. Elaborarea teoriei schimbării – componenta conceptuală 
 

Elaborarea teoriei schimbării privind impactul modificărilor legislative din domeniul pensiilor 
militare de stat se poate realiza pe baza următoarelor etape: 

Pasul 1. Identificarea problemelor / nevoilor care au fost adresate prin introducerea Legii 
223/2015 și a modificărilor și completărilor ulterioare 

 

Pasul 2. Identificarea obiectivelor urmărite prin introducerea Legii 223/2015, respectiv a 
modificărilor și completărilor ulterioare 
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Pasul 3. Identificarea principalelor prevederi / modificări din Legea 223/2015 prin care se 
urmărește atingerea obiectivele identificate la pasul 2 

 

Pasul 4. Identificarea factorilor contextuali (externi și interni sistemului penitenciar) care 
au influențat aplicarea Legii 223/2015 

 

Pasul 5. Reconstrucția teoriei schimbării  

 
Pensiile militare de stat, de care beneficiază inclusiv funcționarii publici cu statut special 
au fost reglementate, de-a lungul timpului, după cum urmează:  

v Legea 80/1995 – statutul cadrelor militare 
v Legea 164/2001 – pensiile militare de stat cu aplicabilitate până în anul 2010 când 

pensiile militare de stat sunt acordate conform legislației sistemului unitar de pensii.  
v Legea 263/2010 – sistemul unitar de pensii publice – cu aplicabilitate până în anul 

2015 – la momentul apariției L 223/2015.  
v Legea 223/2015 – pensia putea urca pana la 102%.  
v Prin OUG 57/2015 s-au operat o serie de modificări fata de forma inițiaăa a Legii 

223/2015 printre care și reducerea procentului din baza de calcul de la 80% la 65%.  
v 19.02.2016 – a fost publicat Ordinul comun MApN/MAI/SRI cu numerele 

M24>15.01.2016/30>12.02.2016/8147>12.02.2016 pentru aprobarea Metodologiei de 
întocmire a dosarului de pensionare. 

v 15.03.2016 a fost publicata HG 146/2016 privind aprobarea normelor pentru aplicarea 
prevederilor art. 121 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat. 

v 16.03.2016 a fost publicata HG 144/2016 privind atribuţiile, organizarea şi 
funcţionarea caselor de pensii sectoriale din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul 
Afacerilor Interne şi Serviciul Român de Informaţii. 

v 08.06.2016 - ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 20 din 8 iunie 2016 pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum 
şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative 

v 17.12.2016 - LEGE nr. 250 din 17 decembrie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare 
şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 
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v prin legea de adoptare a OUG 57/2015 s-a avizat favorabil propunerea privind 
revenirea la procentul de 80% asa cum prevedea initial Legea 223/2015 cu conditia de 
a nu depăși 100% din salariu.  

v Ultima modificare – ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 59 din 4 august 2017 privind 
modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, 
cu aplicabilitate din septembrie 2017 – astfel că La stabilirea pensiei militare de stat, 
pensia netă nu poate fi mai mare decât media soldelor/salariilor lunare nete 
corespunzătoare soldelor/salariilor lunare brute cuprinse în baza de calcul al pensiei." 

 
Pensiile militare de stat au făcut, începând cu anul 2014 obiectul unor demersuri 
legislative în vederea redesprinderii din cadrul legal general precum și din sistemul public 
de pensii având în vedere atât specificul activității, necesitatea unor măsuri reparatorii, cât 
și destinația contribuțiilor pe durata activității (alta decât Casa Națională de Pensii Publice). 
 „Principalele modificări vizate în ultima perioadă au fost:   

• pensiile se plătesc din sumele alocate la bugetul de stat prin bugetul Ministerului 
Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații; 

• sistemul de pensii militare nu va mai fi un sistem contributiv, angajatorul nefiind 
obligat să plătească contribuția aferentă lui; 

• angajatul va plăti lunar o cotă de contribuţie egală cu cota de contribuţie individuală 
de asigurări sociale, sumă ce va fi vărsată la bugetul de stat. Baza lunară de calcul a 
contribuţiei individuale o reprezintă solda lunară brută/salariul lunar brut.  

Actul normativ instituie reglementări prin care se revine, în principal, la regulile care 
caracterizau sistem al pensi militare de stat, astfel: 

• exista pensii de serviciu, pensii de invaliditate şi pensii de urmas. 
• pensiile de serviciu sunt de trei feluri: O pensie de serviciu pentru limită de vârstă, 

în care limitele de vârstă sunt cele prevăzute de legislaţia actuală şi cresc, gradual, 
de la 55 ani la 60 ani; 

• pensie anticipată; pensie anticipată parţială. Sunt acordate pensii militare de stat si 
pentru soldaţii şi gradaţii profesionişti care îndeplinesc condiţiile de vechime în 
serviciu. 

Mecanismul prin care se revine la sistemul pensiilor ocupaţionale a presupus: 
• revenirea la principiile de stabilire a pensiilor potrivit legislaţiei specifice 

categoriilor de personal cu statut special din instituţiile publice de apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională, în vigoare până la data de 01.01.2011; 

• recalcularea pensiilor aflate în plată stabilite în temeiul Legii nr. 263/2010, pentru 
cadrele militare trecute în rezervă în intervalul cuprins între data de 01.01.2011 şi 
data intrării în vigoare a legii actuale, potrivit reglementărilor cuprinse în aceasta; 

• stabilirea drepturilor de pensie, pentru categoriile de personal cu statut special din 
instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, după o 
metodologie care are în vedere, media soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei 
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de bază corespunzătoare funcţiilor îndeplinite în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani 
de activitate, la alegere, actualizate la data deschiderii dreptului la pensie, mai 
puţin solda de grad/salariul gradului profesional avute la data trecerii în 
rezervă/încetării raporturilor de serviciu. 

 
Au dreptul la pensie de serviciu pentru limită de vârstă militarii, poliţiştii şi funcţionarii 
publici cu statut special, în activitate, care au împlinit vârsta standard de pensionare pentru 
limită de vârstă, au o vechime efectivă de cel puţin 25 de ani, din care cel puţin 15 ani 
reprezintă vechimea în serviciu. 
Vârsta standard de pensionare pentru limită de vârstă este de 60 de ani, iar atingerea acestei 
vârste se realizează prin creşterea vârstelor standard de pensionare, conform eşalonării. 
Au dreptul la pensie de serviciu anticipată militarii, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut 
special, în activitate, care au împlinit vârsta standard de pensionare pentru limită de vârstă 
diminuată cu 5 ani şi sunt trecuţi în rezervă ori au încetat raporturile de serviciu ca urmare 
a reorganizării unor unităţi şi a reducerii unor funcţii din statele de organizare, precum şi 
pentru alte motive sau nevoi ale instituţiilor din domeniul apărării naţionale, ordinii publice 
şi securitate naţională, sunt trecuţi în rezervă sau direct în retragere ori au încetat 
raporturile de serviciu ca urmare a clasării ca inapt sau apt limitat pentru 
serviciul  militar/serviciu de către comisiile de expertiză medico-militară. 
Acordarea pensiei anticipate, diminuarea vârstei standard de pensionare cu 5 ani nu poate 
fi cumulată cu nicio altă reducere. 
Baza de calcul pentru stabilirea pensiei militare de stat este media tuturor veniturilor brute 
realizate în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate, actualizate la data deschiderii 
drepturilor de pensie, la alegerea persoanelor. 
La media obţinută se adaugă un spor de până la 15 % în condiţiile stabilite prin ordin comun 
al conducătorilor instituţiilor din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii 
naţionale. 

La baza modificărilor legislative au stat diverse motive ce au fost expuse public de către 
emitenții prezentei legi. Astfel, emiterea legii 223/2015 privind pensiile militare de stat s-a 
realizat în urma apariției mai multor nemulțumiri din partea celor ce trebuiau să beneficieze 
de aceste pensii și cărora li s-au încălcat anumite drepturi. În urma revizuirii pensiilor, multe 
dintre acestea au scăzut în cuantum, iar beneficiarilor nu li s-a aplicat principiul plății 
cuantumului mai favorabil, nerespectându-se principiul proporționalității între interesul 
general protejat și cel particular lezat, ceea ce a condus la mii de contestații și chemări în 
judecată ale instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională. De 
asemenea, eliminarea pensiilor de serviciu a condus la o reducere drastică a veniturilor din 
pensii, ajungându-se la o scădere cu 70% a cuantumului pensiilor în unele cazuri. Mai mult 
decât atât, acestea au fost eliminate fără existența unei rațiuni destul de puternice, 
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urmărindu-se doar diminuarea prestațiilor sociale ale statului, lucru care nu a fost realizat 
în fapt.  

Drept consecință, s-a ajuns la concluzia că pensiile militare de stat nu au fost un privilegiu, 
ci au fost instituite de către legiuitor în considerarea unui anumit statut special al categoriei 
profesionale respective, astfel că s-a decis revenirea la principiile de stabilire a pensiilor 
potrivit legislației specifice categoriilor de personal cu statut special din instituțiile publice 
de apărare, ordine publică și siguranță națională, în vigoare până la data de 01.01.2011.  

Din prisma impactului social se consideră că se revine la un statut adecvat membrilor 
sistemului de apărare, ordine publică și siguranță națională și că se înlătură sursa majoră de 
nemulțumiri în ceea ce privește revizuirea pensiilor militare și stabilirea cuantumului 
dezavantajos. Astfel, sistemul de pensii vizează anumite modificări ce au ca scop realizarea 
unui echilibru între veniturile realizate din pensii de către beneficiari, pe de o parte, precum 
și menținerea unei ierarhii echitabile pe categorii de personal și după trecerea în 
rezervă/încetarea raporturilor de serviciu.  

  
B. Testarea teoriei schimbării – componenta empirică 

 

Testarea teoriei schimbării se va realiza pe baza următoarelor întrebări de evaluare: 

1. Cum a evoluat numărul pensionărilor din sistemul penitenciar după anul 2015? 
2. În ce măsură evoluția pensionărilor din sistemul penitenciar poate fi atribuită 

modificărilor introduse prin Legea 223/2015? 
3. Care au fost beneficiile economice sau costurile de oportunitate pentru stat și pentru 

indivizi prin aplicarea Legii 223/2015? 
4. În ce măsură există și alte efecte, pozitive sau negative?  
5. În ce măsură efectul afectează alte grupuri, nevizate de lege? 
6. În ce măsură sunt efectele durabile pe o perioadă mai lungă de timp? 
7. Ce mecanisme (ex. aranjamente instituționale, norme, proceduri) au facilitat/ 

împiedicat efectele? Care sunt caracteristicile cheie contextuale pentru aceste 
mecanisme? 

8. Dacă și în ce măsură lucrurile ar fi putut fi făcute mai bine? 
 

Datele necesare pentru testarea teoriei schimbării vor proveni din diferite surse: 

® Date statistice de personal din surse administrative (ANP): numărul anual al 
pensionărilor din sistemul penitenciar în perioada 2013-2018 

® Date calitative colectate prin studii de caz în rândul lucrătorilor care se apropie de 
vârsta de pensionare 
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® Date calitative colectate prin interviuri realizate cu experți responsabili de resurse 
umane din sistemul penitenciar. 

 

Pentru realizarea studiilor de caz, primul pas este reprezentat de dezvoltarea teoriei, acesta 
reprezentând un element esențial în realizarea unui studiu de caz exemplar. Este important 
să identificăm schimbarea produsă pentru elaborarea întrebărilor de studiu, ipotezelor 
preliminarii cu privire la subiectul respectiv dar și unităților de analiză ce vor fi abordate în 
cadrul studiului.  

Întrebările de studiu cu privire la tema cercetată sunt următoarele: 

Ø De ce a fost necesară introducerea Legii 223/2015 și a modificărilor și completărilor 
ulterioare? 

Ø Cum a fost primite modificările legislative de resursele umane din sistemul 
penitenciar? 

Ø Care sunt efectele pozitive și/sau negative produse de actualul cadru legal? 
 

În baza acestora, se pot formula ipotezele preliminare cu privire la subiectul cercetat. 
Acestea sunt următoarele: 

§ Prin introducerea Legii 223/2015 s-a revenit la legislația anterioară, deoarece în anul 
2011 pensiile ocupaționale au fost eliminate. Astfel, lucrătorii din sistemul 
penitenciar beneficiază din nou de pensii ocupaționale deoarece condițiile de muncă 
dificile și speciale impun condiții diferite de ieșire la pensie pentru ei față de ceilalți 
lucrători din alte domenii. 

§ Având în vedere condițiile speciale și dificile de muncă din cadrul sistemului 
penitenciar, revenirea la vârsta mai redusă de pensionare a condus la ieșiri masive la 
pensie a personalului din cadrul acestui sistem. 

§ Modificările legislative aferente legii 223/2015 și cele care au urmat au avut atât 
efecte pozitive precum asigurarea echității, cât și negative precum creșterea 
numărului de locuri vacante și experiența redusă a celor nou intrați în sistem 
comparativ cu cei ce au ieșit la pensie.  

În privința unităților de analiză, acestea sunt în număr de două în cazul acestei teme de 
studiu. Prima unitate este reprezentată de lucrătorul din cadrul sistemului care iese la pensie 
prin aplicarea actualului cadru legal sau care urmează să iasă, cea de-a doua fiind 
reprezentată de unitatea / organizația de proveniență.  

Cazurile sunt selectate dintre lucrătorii cu vârsta apropiată de vârsta de pensionare (maxim 
2 ani până la pensie). Se recomandă studierea a minim 10 cazuri, colectarea datelor făcându-
se pe baza ghidului de interviu de mai jos. 
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Ghid de interviu cu lucrători din sistemul penitenciar cu vârsta apropiată de 

vârsta de pensionare (maxim 2 ani până la pensie) 
 

Cercetarea bazată pe prezentul ghid de interviu se realizează în cadrul proiectului DialLogos 
coordonat de Sindicatul Național al Lucrătorilor din Penitenciare (SNLP) în colaborare cu 
Institutul Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale 
(INCSMPS). Prin aplicarea ghidului de interviu se dorește obținerea unor informații cu 
privire la efectele prevederilor legale din domeniul pensiilor militare de stat. Răspunsurile 
vor fi anonime, analizate împreună cu alte interviuri și nu vor fi făcute publice ca atare, ci 
doar concluziile reieșite în urma analizei.  

1. Cum apreciați capacitatea dvs. de muncă la această vârstă? Cum vă vedeți în raport 
cu lucrători mai tineri din sistemul penitenciar? Dar cu lucrători de aceeași vârstă din 
alte domenii de activitate?  

2. Cum apreciați nivelul vârstei de pensionare din sistemul penitenciar prevăzut în 
legislația în vigoare? Considerați că este justă această vârstă? De ce? Sunteți 
familiarizat cu prevederile legii 223/2015? Considerați că este o lege care creează un 
sentiment de continuitate/stabilitate?  

3. Cât de mulțumit sunteți de nivelul pensiei militare de stat pe care ați putea să o 
obținuți dacă ați ieși la pensie în condițiile actualei legislații? Cum apreciați nivelul 
pensiei în raport cu veniturile salariale pe care le aveți în activitate? 

4. Cu cine v-ați sfătuit în legătură cu ieșirea la pensie? Ce aspecte ați luat în considerare 
atunci când v-ați gândit la această decizie? Ce rol are familia în decizia dvs.? 

5. Luați în considerare să vă continuați activitatea în alt domeniu după ieșirea la pensie? 
De ce? În ce domeniu? 

6. În ce măsură informațiile privind eventuale schimbări ale legislației pensiilor militare 
vă influențează decizia? 

7. Cum credeți că va arăta viața dvs. peste 3 ani?  
 

Realizarea interviurilor este urmată de analiza datelor la nivel individual și elaborarea unui 
raport de caz individual, urmând apoi comparația sistematică inter-cazuri, proces ce se 
finalizează prin elaborarea unui raport comparativ, confirmarea teoriei dezvoltate la primul 
pas și consemnarea implicațiilor acestei intervenții legislative.  

Pe de altă parte, cealaltă modalitate de colectare a datelor este reprezentată de realizarea 
interviurilor cu experți. Interviurile se vor realiza cu minim 5 responsabili de resurse umane 
din sistemul penitenciar.  
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Ghid de interviu cu responsabili de resurse umane din sistemul penitenciar 

Cercetarea bazată pe prezentul ghid de interviu se realizează în cadrul proiectului DialLogos 
coordonat de Sindicatul Național al Lucrătorilor din Penitenciare (SNLP) în colaborare cu 
Institutul Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale 
(INCSMPS). Prin aplicarea ghidului de interviu se dorește obținerea unor informații cu 
privire la efectele cadrului legal din domeniul pensiilor militare de stat. Răspunsurile vor 
fi anonime, analizate împreună cu alte interviuri și nu vor fi făcute publice ca atare, ci doar 
concluziile reieșite în urma analizei. 

1. Cât de atractivă credeți că este astăzi o carieră în sistemul penitenciar? Cât de 
importante credeți că sunt condițiile de pensionare? Argumentați!  

2. Cum apreciați nivelul vârstei de pensionare din sistemul penitenciar prevăzut în 
legislația în vigoare? Considerați că este justă această vârstă? De ce? 

3. Cum apreciați nivelul pensiei militare de stat prevăzut în legislația în vigoare (ex: 
Legea 223/2015, OUG 59/2017)? Considerați că este just acest nivel? De ce? 

4. În ce măsură dinamica pensionărilor din sistemul penitenciar poate fi atribuită 
modificărilor introduse prin Legea 223/2015 sau a altor modificări legislative 
ulterioare (ex: OUG 59/2017)? 

5. Ce efecte s-au resimțit la nivelul unităților/penitenciarelor în urma creșterii 
numărului de pensionări? Vă rugăm să vă referiți atât la efecte pozitive, cât și efecte 
negative. 

6. Cum au fost gestionate aceste efecte și în ce măsură s-au ameliorat în prezent? 
7. Cum apreciați ritmul schimbării generațiilor în sistemul penitenciar (ex: reducerea 

vârstei medii a angajaților, angajarea de personal din surse externe, responsabilitatea 
și profesionalismul de care dau dovada angajații noi intrați în sistem)? 

8. Ce mecanisme (ex. aranjamente instituționale, norme, proceduri) influențează 
aplicarea legislației din domeniul pensiilor militare de stat? Ce ați îmbunătăți dvs. la 
aceste mecanisme? 

9. Ce modificări ați propune dvs. pentru îmbunătățirea legislației din domeniul pensiilor 
militare de stat? 

 

Etapa de analiză a datelor colectate în cadrul interviurilor constă în aplicarea de tehnici de 
analiză calitativă asupra conversațiilor dintre intervievatori și intervievați, interpretarea și 
compararea datelor furnizate de diferiții intervievați pentru a identifica punctele de vedere 
comune, dar și pe cele divergente. În acest scop, va fi aplicată o analiză transversală a 
tematicilor enumerate mai sus în scopul surprinderii modelelor existente.  
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3.4. Instrumente de analiză și monitorizare a fluxurilor și structurilor de personal și 
evaluare a deficitelor 

Analiza stării de fapt 
 
Monitorizarea fluxurilor de personal, într-o viziune modernă, anticipativă, pregătită să facă 
față ritmului schimbărilor se realizează printr-un model de alocare a resurselor într-un sistem 
muticriterial, care se bazează în principal în următoarele: 
a. Fixarea obiectivelor şi defalcarea lor în “sub-obiective” 
b. Determinarea variabilelor care permite acţionarea asupra sistemului 
c. Măsurarea ecarturilor şi ulterior aprecierea acestora, în vederea unei reacţii, în funcţie 
de : 

• tendinţele de evoluţie a obiectivelor 
• context 
• eventualele acţiuni în curs. 

 
La nivelul structurilor penitenciare există o structură de management al resurselor umane 
care realizează activități specifice MRU. 
 
Identificarea fluxurilor de personal și a unor elemente sensibile din punct de vedere a 
managementului resurselor umane la nivelul structurilor penitenciare 
 
În ultimii 5 ani, dinamica posturilor prevăzute a crescut continuu, fiind în 2018 cu 6,4% mai 
multe ca în 2013, respectiv cu 962 posturi. În schimb, posturile ocupate au crescut cu o 
viteză mai mică (3,5%), dar și cu un volum mai mic, respectiv cu 437 posturi. Prin urmare, 
posturile neocupate (vacante) au crescut și ele cu 20,2%, respectiv 525 posturi. 

  
 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

posturi prevăzute 15076 15076 15074 15023 15023 16038 
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posturi ocupate 12471 12575 12657 12143 12734 12908 
posturi vacante 2605 2501 2417 2880 2289 3130 

 
Dinamica posturilor vacante indică o situație critică, acestea fiind în 2018 cu 20% mai multe 
decât în 2013 și cu 36,7% mai numeroase decât în 2017. Față de totalul posturilor prevăzute, 
posturile vacante reprezintă circa 20%. 
 
În ce privește fluxurile de personal, respectiv intrările și ieșirile din sistem, se constată că 
în ultimii ani s-au produs niște dinamici remarcabile ca intensitate în special în perioada 
2016-2017. Ieșirile din sistem au avut un vârf în 2016, fiind de 4 ori mai numeroase decât 
anul anterior, urmare a unor modificări legislative din sistemul de pensii. Este vizibil faptul 
că managementul resurselor umane din sistemul penitenciar a făcut eforturi să 
contrabalanseze acest fenomen, dar nu a reușit în totalitate, diferența maximă dintre ieșiri 
și intrări fiind de 514 persoane la nivelul anului 2016. Și în 2017 s-a menținut numărul mare 
de ieșiri, dar au fost contrabalansate puțin mai bine prin politica de recrutare, astfel că 
diferența a fost în favoarea intrărilor (593 posturi). Numărul mai mare de intrări comparativ 
cu ieșirile a continuat și în 2018, dorindu-se acoperirea necesarului de posturi, însă tendința 
este de echilibrare. 
  

 
 
 
Rolul unui sistem de indicatori de monitorizare fluxuri și structuri de personal 
 
Indicatorii de monitorizare a fluxurilor și structurilor de personal pot avea rolul de control 
al conformităţii şi de măsurare a ecarturilor în raport cu norme prestabilite, sau de a ajuta 
alegerea unei traiectorii de acţiune.  
Monitorizarea (supravegherea  sau  controlul îndeplinirii obiectivelor) se referă la verificarea 
gradului de îndeplinire a acțiunilor stabilite. Scopul este cel de stabilire a rezultatelor și 
eventual reglarea în caz de constatare a unor ecarturi.  
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Acţiunea se desfăşoară pe termen scurt, plecând de la măsuri direct măsurabile (număr de 
intrări sau de ieșiri).  
Un alt aspect care trebuie de asemenea considerat este că buna funcţionare a unui sistem 
este influenţată de apariţia unor solicitări interne (personal necesar, de exemplu) sau 
externe (schimbări de legislație care au impact în angajare sau pensionare) care necesită 
diferite reacţii. În acest context, conceptul de conducere a organizaţilor este puternic 
asociat celui de conducere şi prevenire a acestor evenimente. Se pot distinge astfel, două 
tipuri de solicitări: 
• Evenimente prevăzute, a căror apariţie repetitivă nu antrenează modificarea obiectivelor 
stabilite şi pentru care răspunsul este cunoscut datorită unei flexibilităţi a sistemului 
• Perturbaţii sau disfuncţionalităţi, a căror apariţie ameninţă atingerea obiectivelor şi a 
căror tratare necesită strategii noi, fie de anticipare, deci de prevenire a efectelor, fie de 
restaurare, prin aducerea sistemului la starea iniţială, fie de adaptarea, prin re-evaluarea 
obiectivelor. 
În acest context rolul indicatorilor este de a supraveghea starea entităţilor considerate a fi 
critice şi de a ajuta la estimarea impactului unei solicitări oarecare asupra obiectivelor 
globale. 
În cazul în care indicatorii au roluri previzionale, acţiunile se situează atât pe termen mediu 
cât şi lung, şi sunt descrise de indicatori sintetici (gradul de acoperire cu personal, calitatea 
activității etc.). 
 
Caracteristicile generale ale unui indicator ar putea fi exprimate prin enunţarea 
următoarelor principii: 

1. Măsurarea performanţei trebuie să aibă loc la acelaşi nivel la care au loc activităţile 
care îl generează (necesitatea unui control şi a unei evaluări locale)  
2. Indicatorii trebuie stabiliţi în concordanţă cu obiectivele  
3. Măsurile de performanţă trebuie să fie uşor de cuantificat şi de controlat (relativ 
la mecanismele de control şi de gestiune) 

 
Principii și obiective generale și specifice pentru construcția mecanismului de 
monitorizare a fluxurilor și structurilor de personal 
 
Personalul salariat din instituțiile publice este constituit din diferite categorii de lucrători 
care au vârste, calificări, specializări, poziții ierarhice diferite, trăsături de caracter și 
personalitate diferite, aspirații și experiențe diverse.  
Obiectivele principale ale managementului în legătură cu resursele umane sunt : 

- atragerea și asigurarea unui număr de salariați conform nevoilor instituției publice; 
- preocuparea ca toate posturile de muncă să fie ocupate de către salariați bine 

pregătiți profesional, în concordanță cu cerințele posturilor de muncă; 
- pregătirea și perfecționarea profesională a salariaților; 
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- asigurarea mobilității salariaților prin crearea condițiilor de evaluare și promovare 
a acestora; 

- urmărirea integrării socio-profesionale a salariaților și crearea unui climat de 
muncă adecvat performanței; 

- stimularea potențialului creativ al salariaților, prin utilizarea unor procedee 
adecvate; 

- asigurarea unor condiții sociale și culturale în cadrul organizației care să permită 
dezvoltarea personalității fiecărui salariat. 

 
Principalele caracteristici ale politicii de personal in instituțiile publice sunt: 

- Fundamentarea pe principiile etico-morale și profesionale de apreciere, de 
repartizare pe posturi  și de promovare; 

- Caracterul unitar pentru toate instituțiile publice; 
- Situarea raționalizării pe prim-plan. 

Sistemul administrației publice impune politici de resurse umane care au anumite 
particularități determinate de specificul activităților desfășurate în instituțiile publice. 
Persoanele care dețin funcții publice, în administrația de stat poartă denumirea de 
funcționari publici.  

Obiective specifice ale activității de resurse umane: 
ü Facilitarea recrutării şi acțiuni de menținere și fidelizare a salariaților calificați şi 

dedicați atingerii(îndeplinirii) obiectivelor  instituționale 
ü Dezvoltarea şi/sau consolidarea competențelor și cunoștințelor personalului, prin 

asigurarea permanentă de oportunităţi de evoluţie personală 
ü Crearea unui mediu propice muncii în echipă  
ü Asigurarea unui climat de cooperare şi încredere reciprocă între management și 

salariați 
ü Evaluarea personalului în funcţie de activităţile în care este implicat și de realizările 

avute, raportat la obiective  
ü Asigurarea de șanse egale pentru toţi la promovare 

 
 
Etape ale procesului de monitorizare a fluxurilor și structurilor de personal 
 
Planificarea necesarului de resurse umane într-o instituţie este sarcina managementului 
acesteia și se constituie într-un instrument extrem de util care ajută instituția să-şi realizeze 
activitatea în cel mai performant mod. Procesul de planificare a necesarului de resurse 
umane presupune o analiză serioasă a existentului pe categorii și competențe/calificări, a 
necesarului structurat de asemenea pe competențe/calificări, a cauzelor pentru care există 
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deficite. Acest proces de este de asemenea unul prin care instituţia îşi planifică răspunsul la 
mediul în care își desfășoară activitatea.  
Pare evident că în evaluarea situației prezente, în afara evidențierii structurilor este bine să 
cunoaştem atât factorii catalizatori cât şi pe cei ce frânează procesul de atragere și 
menținere de personal.  
Planificarea personalului presupune stabilirea necesarului de posturi ce vor fi scoase la 
concurs  pentru anul viitor (sau pentru doi, trei ani), necesar stabilit pe baza evaluării:  

ü situaţiei prezente a resursei umane; 
ü a evoluţiei sale viitoare  
ü a  scopurilor organizaţiei. 

Planificarea presupune: 
ü identificarea nevoilor viitoare ale organizaţiei; 
ü compararea acestor nevoi cu prezenta forţă de muncă; 
ü determinarea numărului de angajaţi care trebuie să fie recrutaţi de către 

organizaţie la un moment dat. 
Importanța planificării resurselor umane: 

ü permite asigurarea din timp a personalului necesar organizaţiei (previzionat în 
funcţie de anticiparea dezvoltării acesteia) 

ü asigură înscrierea costurilor cu personalul în limite judicioase; 
ü preîntâmpină apariţia dezechilibrelor majore (lipsa personalului necesar sau a 

supraefectivelor de personal în raport cu nevoile reale ale activităţii organizaţiei) 
ü oferă perspectiva clară a de#voltării resurselor umane ale organizaţiei, a 

dezvoltării  personalităţii profesionale a fiecărui angajat. 
 
Necesitatea planificării resurselor umane ale organizației apare cu pregnanță atunci când 
aceasta este oblșigată să răspundă unor provocării majore de tipul: 
cât personal va fi necesar în viitor și în ce structură 
cât din personalul necesar poate fi acoperit din resurse interne 
cât va trebui angajat din exterior și în ce structură 
ce trebuie să facă organizaţia pentru a-și dezvolta resursele umane disponibile 
În vederea aplicării metodologiei-cadru la nivelul instituțiilor administrației publice 
centrale, conform legislației specifice, se urmăresc etapele: 
a) analiza-diagnostic a funcției de gestionare a resurselor umane, în scopul evaluării 
politicilor de personal promovate până în prezent; pentru aceasta se vor evalua rezultatele 
obținute cu fiecare din politicile/practicile de gestionare a resurselor umane utilizate; 
b) ajustarea sau, după caz, regândirea politicilor/practicilor de gestionare a resurselor 
umane, pe baza concluziilor desprinse din derularea analizei-diagnostic, astfel încât: 

- să se asigure creșterea eficienței activității instituției publice; 
- să se armonizeze cu obiectivele strategice generale ale instituției administrației 
publice centrale; 



 

 115 

www.poca.ro 

- să fie exprimate clar, cuantificabil obiectivele activității de gestionare a resurselor 
umane; 
- să fie ușor de urmărit și de măsurat rezultatele analizei-diagnostic; 
- să fie coerente între ele, generând o gestionare modernă, eficientă a resurselor 
umane; 
- să fie rezultatul dialogului cu partenerii sociali; 

c) angrenarea politicilor de personal în politica generală a instituției publice. 
 
Procesul planificării resurselor umane cuprinde următoarele etape: 

a. evaluarea resurselor umane necesare în perspectivă în funcţie de volumul 
previzionat al activităţii viitoare, respectiv analiza situaţiei disponibilității 
cantitative și calitative a forţei de muncă existente și a utilizării acesteia 

b. analiza SWOT 
c. planificarea propriu-zisă a resurselor umane 

 
Analiza resurselor umane necesare și a efectivelor previzionate 
 
Pentru o analiză a dinamicii trecute a resurselor umane în vederea planificării acestora am 
construit o machetă de culegere date  astfel: 
Macheta pentru analiza și sintetizare informații 
 
  2008 2009 .... 2018 
Personal prevăzut         
din care:         
1. funcționari publici cu statut 
special         
2. personal contractual         
3. funcționari publici         
          
Număr posturi ocupate total         
din care:         
A. funcționari publici cu statut 
special         
din care:         
A1. femei         
A2. bărbați         
A3. sub 35 ani         
A4. 35-49 ani         
A5. 50+         
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A6. încadrați în anul curent         
A6.1. din care absolvenți         
A7. ofițeri         
A8. agenți         
A9. alte categorii         
A10. personal medical         
A11. personal de reintegrare 
profesională         
A12. Personal de siguranță         
A13.. Personal administrativ         
          
B. personal contractual         
din care:         
B1. femei         
B2. barbați         
B3. sub 35 ani         
B4. 35-49 ani         
B5. 50+         
B6. încadrați în anul curent         
B6.1 din care: absolvenți         
B7. personal medical         
B8. personal de reintegrare 
profesională         
B9. Personal de siguranță         
B10. Personal administrativ         
          
C. Funcționari publici         
din care:         
C1. femei         
C2. barbați         
C3. sub 35 ani         
C4. 35-49 ani         
C5. 50+         
C6. încadrați în anul curent         
C6.1 din care: absolvenți         
C7. personal medical         
C8. personal de reintegrare 
profesională         
C9. Personal de siguranță         
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C10. Personal administrativ         
          
Număr posturi vacante         
din care:         
1. funcționari publici cu statut 
special         
2. personal contractual         
3. funcționari publici         
          
E. Număr deținuți/personal         
E1. număr deținuți/personal de 
siguranță         
E2. număr deținuți/personal de 
reintegrare profesională         
E3. număr deținuți/personal 
medical         

 
Evaluare grad de relevanță și existența informațiilor pentru indicatorii de monitorizare 
 
În general, conducerea unui sistem poate avea două raţiuni distincte: 

a. Evaluare de progres sau  
b. monitorizare atingere obiective.  

În timp ce prima rațiune are o logică de progres sau marcare a unui record (ex: număr 
angajări crescut cu 15%), cea de a doua are sensul unei logici de “garantare” sau de 
reproductibilitate (reeditare) a unei acțiuni precedente. 
În general, o logică de progres, este întotdeauna urmată de o logică de monitorizare. Din 
acest punct de vedere pot fi definite două clase de indicatori: 
• Indicatori de progres, care sunt ataşaţi obiectivelor prioritare în perioada şi pentru 
procesul considerate. Durata lor de viaţă este legată de monitorizarea acestor obiective, 
care nu au în mod necesar o durată permanentă. Din acest punct de vedere sunt consideraţi 
conjuncturali. 
• Indicatori de monitorizare sau de activitate, care au ca obiectiv evaluarea tendinţelor de 
evoluţie. Stabili, mai mult sau mai puţin permanenţi, ei mai sunt denumiţi structurali. 
 
 
Analiza SWOT 
 
Analiza documentelor relevante cu privire la organizarea activității de resurse umane a 
Administrației Naționale a Penitenciarelor a permis efectuarea unei analize SWOT, la 
momentul inițial. 
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1. PUNCTE TARI:  

Ø existenţa unor reglementări normative privind motivarea salarială care permit 
creşterea semnificativă în amploare şi calitate a activităţilor ANP;  

Ø experienţa şi ridicarea standardelor de pregătire a personalului care desfăşoară 
activităţi pentru menţinerea criteriilor de acreditare referitoare la mediul intern de 
lucru.  

Ø existenţa unui sistem bine structurat pentru formarea adecvată iniţială şi continuă a 
personalului ANP;  

Ø existenţa unor concepţii coerente pentru dezvoltarea domeniilor principale ale 
managementului resurselor umane cu respectarea prevederilor OMFP nr. 946/2005 
pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cu modificările şi 
completarile ulterioare; 

2. PUNCTE SLABE:  
Ø procesul de planificare a resurselor umane are o fiabilitate redusă, îndeosebi pe 

termen mediu şi lung;  
Ø lipsa de personal pentru asigurarea continuităţii și calității activităţilor ANP 

3. OPORTUNITĂŢI:  
Ø creşterea semnificativă a importanţei controlului în domeniul managementului 

resurselor umane în ANP;  
Ø motivarea personalului prin existenţa cadrului legislativ;  

4. CONSTRÂNGERI:  
Ø restrângerile şi limitările bugetare;  
Ø latura coercitivă a dezvoltării resurselor umane, dirijată de legislaţia naţională, 

după caz;  
Ø prevederile unor acte normative care au suplimentat atribuţiile ANP.  

 
 
Elemente de operaționalizare a tabloului de bord 
 

De la raportul de resurse umane la tabloul de bord 
 

Raportul privind resursele umane și tabloul de bord al resurselor umane sunt o parte 
importantă a gestionării resurselor uamen în orice organizație. Ambele instrumente fac parte 
din raportarea în domeniul resurselor umane și din elementele de bază ale luării unei decizii 
în cunoștință de cauză, deoarece permit o perspectivă asupra propriei organizații. 

Tabloul de bord pentru resurse umane, dacă este proiectat corect, reflectă nu numai starea 
de fapt la un moment dat, permițând un diagnostic corect și argumentat prin informații, dar 
conține și importante informații cu conținut strategic. 
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Avantajele unui raport privind resursele umane, precum și datele necesare sunt: 

- Cunoașterea elementelor cheie privind resursa umană din cadrul organizației (număr, 
structură) 

- Posibilitatea previzionării modului cum se pot asigura resursele umane pe echipe și 
departamente (prin cunoașterea fluxurilor de persoanl trecute, prezente și viitoare) 

- Cunoașterea și valorizarea angajaților cheie 
 

 

Funcțiile unui raport al resurselor umane sunt: 

- Monitorizare   
- Gestiune previzională 
- Motivare 

 

Moduri de realizare a unui raport de resurse umane 

a. Manual vs. Automatizat 
Multe organizații încă lucrează cu rapoarte privind resursele umane elaborate ad-hoc. 
De exemplu, când se dorește o informație privind resursa umană a organizației, se 
solicită un raport de la departamentul de resurse umane. Pentru a da curs solicitării, 
departamentul de resurse umane produce raportul, iar activitatea nu se va mai realiza 
ulterior. Acest tip de raportare este reactivă și de regulă este ineficientă. Pentru a 
putea răspunde funcțiilor lor specifice rapoartele privind resursa umană trebuie 
implementată proactiv și ar trebui să se producă în mod continuu, ceea ce implică un 
anumit grad de automatizare. 

b. Statistic vs. analitic (tablou de bord) 
Raportul de resurse umane fiind un raport ad-hoc este de regulă întocmit manual și 
pe suport hârtie sau electronic. Când informațiile nu sunt susceptibile a se schimba, 
rapoartele de tip statistică pot fi eficiente. În plus, un email care conține un raport 
poate fi mai vizibil decât o actualizare obișnuită a unui tablou de bord care poate 
rămâne invizibilă pentru cei care nu sunt obișnuiți cu lucrul cu tabloul de bord. 
Rapoartele de resurse umane trebuie să fie corecte, fundamentate pe date reale și 
actuale. 
Totuși, un tablou de bord al resurselor umane oferă posibilitatea unei analize mult 
mai detaliate. De exemplu, în situația reducerii numărului de personal informații cu 
privire la dimensiunea fenomenului pot aduce un tip de informație, dar modul cum 
aceasta afectează structura de personal sau încărcarea cu sarcini a celor rămași 
permite analize de alt tip. Tabloul de bord, în special cel interactiv permite 
efectuarea unei analize a datelor ce permite luarea de decizii în mod rapid, realizarea 
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de previziuni care informează decizia și permit pre-întâmpinarea unor acțiuni cu 
posibile efecte negative asupra organizației. 

 

Tot mai mult în practica organizațiilor3 este promovat tabloul de bord ca instrument 
indispensabil în practica curentă, instrument care se bazează pe date și analize care ajută 
decidenții în gestiunea capitalului uman. 

 

Descrierea rolului și a funcțiilor tabloului de bord 
 

Tabloul de bord al resurselor umane prezintă într-o formă agregată, intuitivă și semnificativă 
date cu privire la resursa umană a organizației.  

Rolul tabloului de bord este să prezinte date și informații cu privire la resursa umană. Aceste 
date și informații trebuie să permită sortarea, analiza și actualizare permanentă pentru cei 
care utilizează tabelul de bord, dar în același timp să păstreze și informația inițială 
nemodificată pentru a fi utilizată ulterior. 

Prin urmare, funcție de nevoile fiecărei organizații, dar și pliat pe modelul ei de dinamică a 
resurselor umane, tabloul de bord va cuprinde indicatori specifici și va avea o formă de 
prezentare adecvată nevoilor organizației. 

În funcție de rolul tabloului de bord, acesta se clasifică astfel: 

În funcție de modul cum se pot utiliza, de indicatorii utilizați și de forma de prezentare, 
tabloul de bord pentru resursa umană se clasifică în: 

Tablouri de bord funcționale. Acestea au caracter operațional, oferind informații care să se 
constituie în alerte în timp real cu privire la modificările apărute și la situațiile de risc ce 
pot apare în viitorul apropiat. Acest tip de tablou de bord se utilizează pentru a monitoriza 
și analiza resursele umane. 

Tablouri de bord strategice. Acestea oferă imagini de ansamblu (sintetice) cu privire la 
datele de resurse umane la nivel de departament sau de entitate. Informația utilizată este 
de tip executiv, fiind rezultată din indicatori sintetici care au rolul de a evidenția imaginea 
de ansamblu și modificările acesteia în timp. 

Tabloul de bord analitic cu rol de a evidenția tendințele și cauzele care le-au generat, 
producând comparații între variabile în timp. Acest tip de tablou de bord al resurselor umane 

                                                           
3 Grand View research, 2016 
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este mai detaliat decât celelalte două tipuri de tablou de bord și conțin date operaționale și 
strategice. 

Funcțiile tabloului de bord al resurselor umane 

1. Monitorizarea – tabloul de bord are informații și date care permit o raportare periodică 
a situației concrete și care să reflecte pulsul organizației. 

2. Analiza previzională  - datele prezentate în tabloul de bord pot reflecta cauzele 
anumitor disfuncții în ce privește gestiunea resursei umane și relația acesteia cu alți 
indicatori de performanță ai organizației. Mai mult, arhivarea informațiilor și analize 
pe orizonturi de timp permit elaborarea unor previziuni care susțin procesul decizional 
al organizației 

3. Decizii bazate pe informații – datele pe caza cărora se construiește tabloul de bord 
permit ca deciziile în ce privește resursa umană să se ia pe baza informațiilor actuale 
atât în procesul de recrutare de forță de muncă, cât și în cel de realocare sau de 
promovare. 

4. Angajament și motivație – funcția de memorie și de analiză previzională a tabloului 
de bord permit ca la nivelul entității să se poată formula acțiuni corente privind 
resursa umană. 

 
Analiza avantajelor și dezavantajelor implementării unui tablou de bord 

Avantajele implementării unui tablou de bord al resursei umane includ: 

Ø Tabloul de bord oferă o privire de ansamblu, sistematică, a stării resursei umane din 
organizaţiei; 

Ø Tabloul de bord permite o analiză a priorităţilor strategice, a obiectivelor, a 
indicatorilor, ţintelor şi a măsurilor organizației și modul cum resursa umană participă 
(contribuie) la acestea, crescând flexibilitatea planului strategic și a aplicării 
măsurilor; 

Ø Asigurând legătura dintre componenta de management strategic și management 
operaţional, tabloul de bord se poate implementa pe fiecare nivel operațional (de 
unitate), dar efectele se pot vedea în managementul general al resursei umane, astfel 
crește capacitatea de integrare a monitorizării cu planificiarea și previzionarea; 

Ø facilitează înțelegerea, comunicarea şi operaționalizarea obiectivelor strategice către 
toate nivelurile, crescând transparența activității; 

Ø Încurajează procesul de prioritizare a acțiunilor în cadrul organizaţiei, ajută la 
alocarea resurselor şi ajută instituţia să devină mult mai orientată către rezultat. 
 

Aspecte negative ale implementării unui tablou de bord al resursei umane includ: 
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Ø Este necesară existența unei strategii de dezvoltare a resurselor umane, a unor 
obiective și planuri de acțiune; 

Ø Este necesară dorința managementului organizației pentru implementarea unui tablou 
de bord al resurselor umane și este necesară implicarea structurilor de management 
de resurse umane; 

Ø Proiectarea tabloului de bord trebuie făcută în corelație cu strategia, planurile de 
acțiune ale organizației. În situația în care acestea se schimbă adesea, problemele 
generate de reconfigurarea sistemului pot fi semnificative 

Ø Tabloul de bord trebuie să fie utilizat de către responsabili și de către management, 
devenind un instrument permanent de lucru, altfel, efortul de încărcare cu date și 
actualizarea lor este disproporționat față de efecte. 
 

 
 
Cerințele și indicatorii de performanță ale unui tablou de bord 
 

Cerințe pentru un tablou de bord care să asigure eficacitate în managementul resursei 
umane 

- Să aibe un design simplu care să asigure o afișare intuitivă, astfel încât decidenții să 
poată utiliza cu ușurință informațiile și să îl considere un instrument de lucru 
operațional 

- Să poată fi partajat, permițând accesul la informația de resursă umană la nivelul 
tuturor departamentelor organizației interesate 

- Să permită o reconfigurare ușoară funcție de nevoile în permanentă mișcare de la 
nivelul organizației 

- Să prezinte doar indicatorii relevanți, astfel încât imaginea pe care o prezintă să nu 
fie încărcată și să permită operativitate în utilizare. Linia de demarcație între 
indicatorii relevanți și restul indicatorilor este foarte fină, dar trebuie ținut cont de 
faptul că inundarea cu indicatori poate anihila rolul principal al tabloului de bord. 
 

Indicatori cheie de performanță  

În general, indicatorii cu privire la resursa umană reflectă capacitatea acesteia de a îndeplini 
rolul pe care organizația îl atribuie. Astfel, indicatorii cheie trebuie să reflecte dinamica 
acesteia și modul cum a funcționat resursa umană corelând funcționarea acesteia cu 
performanța organizației. 

Deși se pot modifica în timp sau funcție de obiectivele specifice ale organizației, indicatorii 
cheie de performanță ar trebui să aibe următoarele caracteristici (SMART): 

ü să fie specifici – să se refere la obiectivele de dezvoltare ale entității  
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ü să fie măsurabili, respectiv să poată avea valori concrete 
ü Să fie asociați diferiților responsabili 
ü să fie realiști, respectiv să se bazeze pe date concrete, actuale 
ü să fie încadrați în timp. 

Problema alegerii numărului de indicatori cheie de performanță este una de decizie a 
organizației și are la bază următoarele criterii: 

- tipul de tablou de bord 
- sfera de utilizare și gradul de specializare a utilizatorilor 

 
Limitarea numărului de indicatori cheie de performanță cu privire la resursa umană poate fi 
o capcană, fiind necesar un echilibru între modul de ilustrare/urmărire și câmpul de utilizare 
a informației.  
Experții în managementul resursei umane sugerează că un tablou de bord nu trebuie să aibă 
mai mult de 12 indicatori cheie de performanță atunci când urmărește progresul către 
obiectivele companiei pe termen scurt și lung. Prin acești indicatori trebuie să se măsoare 
eficiacitatea politicilor și gradul în care practicile organizației în domeniul resurselor umane 
influențează în mod pozitiv activitatea organizației. 
 
Exemple de indicatori cheie de performanță din literatura de specialitate 

Nr. 
Crt. 

Denumire indicator Ce măsoară 

1 Număr de angajări realizate comparativ cu 
număr de angajări planificate 

Reflectă gradul de acoperire 
cu forță de muncă 

2 Număr de posturi vacante raportat la număr de 
posturi ocupate 

Deficitul de forță de muncă 

3 Durata medie de recrutare (de la formularea 
necesității de angajare  până la prezentarea 
persoanei recrutate la locul de muncă) 

Capacitatea sistemului de a 
asigura continuitatea 
activității 

4 Ponderea numărului de plecări voluntare în 
primele 3 luni 

Eficacitatea sistemului de 
recurtare de personal 

5 Ponderea celor cu salariul aliniat 
(vertical/orizontal) în total salariați 

Adaptabilitatea sistemului de 
salarizare la schimbare 

6 Diferența între autoevaluare și evaluare șef 
ierarhic (relativă sau absolută) 

Capacitatea sistemului de a se 
autoevalua 

7 Ponderea slariaților evaluați nesatisfăcător în 
total salariați 

Nivelul de adecvare a 
personalului la 

8 Număr de ieșiri (plecări/concedieri) de personal 
raportat la număr de intrări (fluctuația 
personalului) 

Fluctuația personalului 
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9 Ponderea fișelor de post actualizate în ultimii 3 
ani 

Adecvarea cerințelor pentru 
resursa umană 

10 Ponderea salariaților care au participat la 
formare profesională 

Creșterea gradului de 
adecvare a resursei umane la 
provocările tehnologice și 
societale 

11 Număr de ore suplimentare raportate la numărul 
de ore normale 

Gradul de supra-încărcare a 
personalului 

 

Metodologie elaborare/ implementare a dashboard-ului 

 

Principalele caracteristici specifice  sistemului penitenciar, care trebuie luate în considerare 
în analizele resursei umane, care au condus la selectarea indicatorilor ce vor fi reflectați în 
dashboarduri sunt: 

- Penitenciarele funcționează zilnic 24 de ore din 24 , 365 de zile pe an; 

- Implică o varietate de activități, servicii și programe destinate deținuților; 

- Implică riscuri ce țin de faptul că deținuții pot fi  un pericol atât pentru ei cât și 
pentru cei din jurul lor; 

- Pot exista fluctuații majore ale populației de deținuți de-a lungul unui an dar și de la 
o zi la alta; 

- Activitățile implicate (de exemplu modul de supraveghere) sunt diferite în funcție de 
categoria deținuților; 

- Necesitatea unui sistem de backup pentru personalul din toate departamentele. 
Atunci când un anumit angajat este solicitat pentru rezolvarea unui incident, trebui 
să existe o soluție de rezervă oferită de un alt angajat; 

- O supraveghere eficientă implică continuitate, contact (între personal și deținuți), 
capacitatea personalului de a interveni și reacționa; 

- Un prag minim (constant) al personalului disponibil este necesar (de exemplu pentru 
a asigura evacuarea unei anumite zone în cazul unui incident, concomitent cu o 
supraveghere continuă). Acest nivel optim poate fi diferit în funcție de tipul 
penitenciarului dar și în funcție de perioada anului; 
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- Pentru cele mai multe dintre posturi sunt prevăzute pauze pentru personalul implicat. 

Pentru implementarea tablourilor de bord se va folosi un mediu de programare de tip 
open source, R (https://cran.r-project.org/, https://www.rstudio.com/). Etapele parcurse 
în realizarea unui tablou de bord sunt descrise în continuare. 

1. Instalarea/actualizarea bibliotecilor care includ funcțiile necesare construirii unui 
dashboard: shiny, flexdashboard și shinydashboard. Acest lucru presupune instalarea 
mediului R și executarea următoarelor comenzi: 
 

install.packages(”shiny”) 

library(shiny) 

install.packages („flexdashboard”) 

library(flexdashboard) 

install.packages(„shinydashboard”) 

library(shinydashboard) 

Etapele următoare presupun definirea obiectelor aplicației. Acestea sunt grupate în două 
categorii: inputuri și outputuri. Inputurile sunt acele elemente care permit interacțiunea 
utilizatorului cu aplicația prin modificarea unor anumiți parametri. Outputurile sunt acele 
elemente afișate de aplicația finală. Dacă un output este dependent de unul dintre inputuri 
actunci acesta se va modifica la modificarea inputului respectiv. Aceasta este propietatea 
de reactivitate a outputurilor specific aplicațiilor shiny. 

2. Identificarea  principalelor elemente care vor fi incluse în dashboard (grafice 
interactive, tabele cu date, celule cu valori importante (statistici care sintetizează 
informația), grafice de tip vitezometru, anumite mesaje). Tipurile de output care vor 
fi utilizate în cadrul tabloului de bord sunt: 

ü Grafic de tip scatter plot, pentru a evidenția corelația dintre indicatori dar și 
poziționarea unei unități în raport cu celelalte. 

ü Grafic de tip tip vitezometru (gauge) care este indicat pentru situațiile în care dorim 
să identificăm dacă valorile înregistrate de anumiți indicatori se încadrează în limite 
acceptabile. În consecință, la definirea unui astfel de instrument va trebui să 
specificăm limita inferioară, limita superioară dar si pragurile de risc. Se va marca 
prin intermediul culorilor (verde, galben sau roșu) dacă valorile înregistrate situează 
sistemul analizat într-o zonă critică sau nu. 

ü Casete de valori pentru a evidenția modificarea relativă a indicatorilor față de anul 
anterior. 
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ü Grafice cu bare pentru a surprinde dinamica structurii personalului pe grupe de 
vârstă. 

3. Determinarea inputurilor și a modului in care utilizatorul va interacționa cu 
instrumentul de tip dashboard. Utilizatorii pot controla informațiile oferite de 
dashboard prin instrumente de tip: butoane radio, casete de selecție, check boxuri, 
încărcare fișiere cu date. În cadrul aplicației dezvoltate pentru monitorizarea 
fluxurilor și structurilor de personal din unitățile penitenciare se va folosi o casetă de 
selecție pentru a permite utilizatorilor să selecteze unitatea pentru care se va genera 
tabloul de bord. 

4. Scrierea aplicației, care în general este compusă din 2 secțiuni. Prima secțiune (user 
inteface (ui)) controlează modul în care seunt organizate elementele tabloului de 
bord. A doua secțiune (server) conține instrucțiunile care implementează obiectele 
specificate în cadrul primei secțiuni. 

 

Fig. 1 Crearea unei aplicații de tip tablou de bord folosind biblioteca shiny din R 

Rezultatul selecțiilor ilustrate în figura anterioară va fi fereastra de dialog în care se 
specifică fișierul director al aplicației și tipul acesteia. Așa cum am precizat anterior, 
aplicația va conține două secțiuni: ui.R și server.R.  
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Fig. 2 Definirea aplicației shiny 

 Codul aferent fiecărei secțiuni este determinat de elementele identificate în etapele 
(2) și (3). Structura generală a celor două secțiuni este definită de liniile de cod de mai jos.  

### Importul datelor in R 
date <- read.csv("path\\fisier.csv",row.names=1) 
ui <- fluidPage(     
  # Denumirea paginii 
  titlePanel(" "), 
  # Generarea elementelor de input 
  sidebarLayout(       
    sidebarPanel( 
      selectInput(), 
      hr(), 
      helpText("") 
    ), 
## Info box 
valueBoxOutput() 
    # Pozitionarea graficului 
    mainPanel( 
      gaugeOutput("vitezometru") ,  
      
plotOutput(“plot1 ”) 
    ) 
  ) 
) 
# Definirea serverului aplicatiei shiny 
server <- function(input, output) { 
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  output$vitezometru1 <- renderGauge({ 
    gauge(gaugeSectors( 
      success = c(), warning = c(), danger = c(), colors = c() 
    ))     
  }) 
output$plot1 <- renderPlot({ 
    ggplot() 
  }) 
output$Box <- renderValueBox({ 
    valueBox() 
  }) 
} 
# Generarea dashboardului  
shinyApp(ui = ui, server = server) 

 

5. Publicarea dashboardului prin intermediul shinyapps.io, o platformă care poate găzdui 
aplicații web de tip shiny. Pentru a folosi acest serviciu, este necesar să se creeze un 
cont și să se instaleze ultima versiune a bibliotecii rsconnect. Dacă aceste cerințe 
preliminare sunt îndeplinite, următorul pas constă în configurarea pachetului 
rsconnect, folosind informațiile furnizate la crearea contului pe platforma 
shinyapps.io. Aceasta generează automat un token. Dacă aplicația funcționează 
corect, pentru încărcarea/lansarea pe platforma shinyapps.io se vor executa 
următoarele comenzi: 
 

library(rsconnect) 

deployApp() 

Arhitectura shinyapps.io, permite limitarea accesului la aplicația dezvoltată prin activarea 
opțiunii de autentificare. Utilizatorii care dețin datele de acces vor putea utiliza și vizualiza 
aplicația.  Fiecare utilizator va primi un email de la shinyapps.io cu invitația de a vizualiza 
aplicația. Dacă utilizatorul nu deține cont pe shinyapps.io, își va crea prin una dintre 
metodele: 

- Google 
- GitHub 
- Shinyapps. 
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O etapă preliminară în realizarea tabloului de bord va presupune colectarea datelor anual și 
structurarea lor, astfel încât să servească drept inputuri ale aplicației de tip shiny.  
Datele se vor colecta pentru a permite construirea indicatorilor descriși în tabelul de mai 
jos. Indicatorii se vor exprima prin valori anuale, calculate pe baza datelor lunare. 
 
Indicatori sintetizați prin intermediul tabloului de bord, la nivel de unitate și la nivel de 

sistem 
 

Nr. Indicator Orizont Calcul Sectoare 

1. Rata de 
retenție 

2017, 
2018 

Ca raport între număr de 
ieșiri (pe motive) și 
numărul total de angajați  

Total unitate, pază, 
reintegrare, medical 
și alte sectoare 

2. Fluctuația 
de personal 

2017, 
2018 

Număr de ieșiri 
(plecări/concedieri) de 
personal raportat la 
număr de intrări 

Total unitate, pază, 
reintegrare, medical 
și alte sectoare 

3. Deficit forță 
de muncă 

2013-
2018 

Număr de posturi vacante 
raportat la număr de 
posturi ocupate 

Total unitate, pază, 
reintegrare, medical 
și alte sectoare 

4. Număr 
mediu ore 
suplimentare 
per angajat 
(*) 

2017, 
2018 

Număr ore suplimentare/ 
Nr angajati 

Total unitate, pază, 
reintegrare, medical 
și alte sectoare 

5. Valoarea 
netă a 
numărului 
de ore 
lucrate (*) 

2018 Diferența dintre numărul 
mediu de ore lucrate 
conform contractului și 
numărul mediu de ore 
absentate motivat 
(concediu odihnă, 
concediu medical, 
concediu formare etc) 

Total unitate, pază, 
reintegrare, medical 
și alte sectoare 

6. Numărul 
mediu de 
zile de 
concediu 

2017, 
2018 

Număr zile concediu 
medical/număr angajați 

Total unitate, pază, 
reintegrare, medical 
și alte sectoare 
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medical per 
angajat (*) 

7. Ponderea 
numărului 
de plecări 
voluntare în 
primele n 
luni de la 
angajare 

2017, 
2018 

Plecări voluntare din 
total angajați în ultimele 
n luni 

Total unitate, pază, 
reintegrare, medical 
și alte sectoare 

8. Structura 
personal pe 
grupe de 
vârstă 

2013-
2018 

- Total unitate 

 
Notă: (*) Pentru acești indicatori, nu există, în prezent, o sursă de date disponibilă la nivel 
administrativ. Pentru viitor, aceștia se pot calcula pe baza datelor din pontajele individuale.    

În consecință, pentru fiecare unitate, pentru fiecare an supus analizei, se culeg informații 
privind: 

- Numărul ieșirilor pentru fiecare sector de activitate (pază, reintegrare, medical și 
alte sectoare) 

- Numărul total de angajați pe fiecare sector de activitate 
- Numărul total de angajați pe grupe de vârstă 
- Numărul intrărilor pe fiecare dintre sectoarele de activitate 
- Numărul posturilor vacante pentru fiecare sector de activitate 
- Numărul orelor suplimentare pentru fiecare sector de activitate efectuate într-un an  
- Numărul total de ore lucrate într-un an (conform contractului) pentru fiecare sector 

de activitate  
- Numărul total de ore absentate într-un an (concediu de odihnă, concediu medical, 

concediu, de formare, etc). 
- Număr total de ore de concediu medical 

 
Datele sunt introduse sub forma unei matrici, fiecare linie reprezentând unitatea iar pe 
coloane fiind introduși indicatorii definiți mai sus. Pe baza acestor informații se vor calcula 
ratele definite în tabelul 1. Datele vor fi salvate într-un fișier cu extensia csv. Aceste rate 
vor fi importate în mediul R unde, prin intermediul aplicației shiny, vor fi sintetizate în 
grafice sugestive. 
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