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Informare către ministrul interimar al justiției privind problemele existente la nivelul 

sistemului penitenciar 

 

Nr. 
crt. 

PROBLEMATICA ANP ARGUMENTE SOLUȚII Responsabili TERMENE* 

A. Competențe instituționale cumulate de soluționare 

1.  

Neasigurarea integrală a 
tuturor drepturilor de 
natură salarială 
personalului din sistemul 
penitenciar, pentru: 
- plata orelor suplimentare 

estimate a fi efectuate și 
necompensate cu timp liber 
începând cu luna ianuarie 
2019; 
- plata majorării de până la 

50% pentru lucrările de 
excepție și misiunile 
speciale în anul 2019; 
- decontarea serviciilor 

turistice pentru toți 
salariații; 
- încadrarea unui număr 

de 312 absolvenți ai 
instituțiilor de învățământ și 
plata tuturor drepturilor 
salariale aferente acestora 
până la data de 
31.12.2019; 
- plata tranșei aferentă 

anului 2018 pentru titlurile 

Bugetul aprobat 
pentru sistemul 
penitenciar, din subvenții 
de la bugetul de stat, prin 
Legea 50/2019 privind 
bugetul de stat pe anul 
2019 este sub nivelul 
solicitat de ANP și nu 
poate asigura plata 
tuturor drepturilor 
salariale la nivelul 
prevăzut de legislația în 
vigoare, fapt pentru care 
se impune necesitate 
suplimentării  fondurilor 
aprobate prin bugetul 
anului 2019 cu suma de 
80.972 mii lei,  din care: 
1. suma de 64.722 mii 

lei pentru asigurarea 
tuturor drepturilor 
acordate prin lege 
salariaților din sistemul 
penitenciar, din care 
enumerăm: 
- plata orelor 

Suplimentarea bugetului 
necesar prin: 

- Modalitatea agreată și 
la nivelul MJ de 
acoperire a 
necesarului financiar 

- Adoptarea unei 
ordonanțe de urgență 
de alocare 
suplimentară de 
fonduri 

- Alocarea sumelor 
necesare cu ocazia 
primei rectificări 
bugetare din anul în 
curs. 

Modalitățile de mai sus au 
fost propuse/solicitate de 
reprezentanții organizațiilor 
sindicale, în ordinea 
prevăzută 
 
 
 

ANP  
MFP 

 

                                                           
* Toate termenele vor fi stabilite ulterior unei discuții cu doamna ministru interimar al justiției 
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Nr. 
crt. 

PROBLEMATICA ANP ARGUMENTE SOLUȚII Responsabili TERMENE* 

executorii care au ca obiect 
acordarea de drepturi 
salariale (Penitenciarele 
Giurgiu și Rahova);  
- acordarea drepturilor de 

hrană și echipament la 
nivelul stabilit pentru anul 
2018, conform prevederilor 
OUG 114/2018; 
- plata sentințelor 

judecătorești definitive în 
anul 2019;  
- plata indemnizațiilor și 

stimulentelor persoanelor 
aflate în creștere și îngrijire 
copil până la finele anului 
2019. 
 
 

  

suplimentare estimate a fi 
efectuate și 
necompensate cu timp 
liber începând cu luna 
ianuarie 2019 – 
11.746,48 mii lei; 
- plata majorării de până 

la 50% pentru lucrările de 
excepție și misiunile 
speciale în anul 2019 – 
14.300 mii lei; 
- decontarea serviciilor 

turistice pentru toți 
salariații – 17.028,80 mii 
lei; 
- încadrarea unui număr 

de 312 absolvenți ai 
instituțiilor de învățământ 
și plata tuturor drepturilor 
salariale aferente 
acestora până la data de 
31.12.2019 – 6.478 mii 
lei; 
- plata tranșei aferentă 

anului 2018 pentru titlurile 
executorii care au ca 
obiect acordarea de 
drepturi salariale 
(Penitenciarele Giurgiu și 
Rahova) – 138,80 mii lei;  
- alte drepturi salariale – 

15.029,92 mii lei  
2. suma de 12.650,00 mii 

lei în cazul în care se 
clarifică prevederile OUG 
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Nr. 
crt. 

PROBLEMATICA ANP ARGUMENTE SOLUȚII Responsabili TERMENE* 

114/2018 cu privire la 
acordarea drepturilor de 
hrană și echipament la 
nivelul stabilit pentru anul 
2018; 
3. suma de 1.100 mii lei 

pentru plata în anul 2019 
a sentințelor judecătorești 
definitive; 
4. suma de 2.500 mii lei 

pentru plata 
indemnizațiilor și 
stimulentelor persoanelor 
aflate în creștere și 
îngrijire copil până la 
finele anului 2019. 
 
Solicitările de mai sus au 

fost constant aduse în 
atenția Ministerului 
Justiției în cursul anului 
2019 prin adrese ale 
conducerii ANP, 
determinat tocmai de 
pericolul subfinanțării și 
afectării implicite a 
activității specifice 
unităților de penitenciar. 

2.  

Deblocarea procedurilor de 
concurs pentru ocuparea 
posturilor vacante și 
bugetate, precum și a 
procedurilor de evaluare a 
resursei umane, blocate 
prin efectul deciziilor Curții 

Urgența aprobării 
acestui proiect este dată 
de: - imperativul punerii în 
aplicare a deciziilor Curții 
Constituționale nr. 
90/21.02.2019 și 
nr.109/08.03.2018, pe de 

Propunerea agreată de 
organizațiile sindicale 
vizează elaborarea unui 
Proiect de Ordonanță de 
urgență pentru modificarea și 
completarea actualei Legi nr. 
293/ 2004, în concordanță cu 

ANP 
MJ 
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PROBLEMATICA ANP ARGUMENTE SOLUȚII Responsabili TERMENE* 

Constituționale nr. 
90/21.02.2019 și 
nr.109/08.03.2018. 
 

o parte, dar și de nevoia 
stringentă a demarării și 
finalizării 
evaluărilor  profesionale 
ale polițiștilor de 
penitenciare, precum 
și de organizarea și 
desfășurarea 
concursurilor de ocupare 
a funcțiilor de conducere 
și de execuție din 
sistemul penitenciar. 
Precizăm că anual, 
avansările în grad se 
dispun cu ocazia zilei 
personalului din sistemul 
administrației 
penitenciare, data de 29 
iunie 2019, fapt imposibil 
de realizat în lipsa 
evaluării profesionale 
anuale.   
- Certitudinea  blocării 
investițiilor derulate prin  
Unitatea de Implementare 
Proiecte pentru 
implementarea Acordului 
de împrumut cu Banca de 
Dezvoltare a Consiliului 
Europei, tocmai din 
imposibilitatea încadrării 
acestei structuri cu 
resursa umană. 
În acest moment, la 

Deciziile Curții 
Constituționale în sensul 
celor argumentate, 
apreciindu-se că procedura 
parlamentară este oricum 
tardivă față de imperativele 
invocate. 
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PROBLEMATICA ANP ARGUMENTE SOLUȚII Responsabili TERMENE* 

nivelul sistemului 

penitenciar se află în curs 

de desfășurare 

următoarele concursuri: 

- Posturi în 

competența ministrului 

justiției (director general, 

directori generali adjuncți 

și directori unități 

penitenciare): 12 posturi, 

15 candidați înscriși; 

Posturi în competența 
A.N.P: 171 posturi, 754 
candidați înscriși. 
În prezent există în 
procedură parlamentară 
la Camera Deputaților un 
proiect de modificare a 
Legii nr.293/2004 privind 
Statutul funcționarilor 
publici cu statut special 
din sistemul administrației 
penitenciare 

3.  
Numărul mare de posturi 
vacante, nefinanțate, în 
sectorul operativ. 

Desfășurarea activității 
din sectorul operativ în 
condiții optime și de 
respectarea legislației 
execuțional-penale. 

Memorandum privind 
finanțarea a 1000 de posturi, 
în sectorul operativ. 

ANP 
MJ 

 
 

4.  

Pentru anul 2019 sunt 
prevăzute fonduri în sumă 
de 49.670 mii lei 
reprezentând sume primite 
de la A.N.C.O.M. în baza 

Sistemul penitenciar 
prezintă o vulnerabilitate 
pe linia introducerii de 
obiecte interzise în 
penitenciar și săvârșirea 

1. Aprobarea de urgență a 
proiectului de lege privind 
modificarea Legii nr. 
374/2013 privind utilizarea 
sistemelor destinate blocării 

ANP 
MJ 
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PROBLEMATICA ANP ARGUMENTE SOLUȚII Responsabili TERMENE* 

Legii nr. 374/2013 privind 
utilizarea sistemelor 
destinate blocării și 
întreruperii 
radiocomunicațiilor în 
perimetrele unităților din 
subordinea Administrației 
Naționale a Penitenciarelor 
și  rămase neutilizate la 
finele exercițiului bugetar 
2018, reflectate în 
excedentul bugetului 
instituției. 
Neutilizarea și în anul 2019 
a acestora conduce la 
reducerea gradului de 
execuție bugetară la nivelul 
sistemului penitenciar, 
existând riscul de a restitui 
la bugetul de stat, la finele 
anului 2019, întreaga 
sumă. 
 
 

unor infracțiuni prin 
intermediul telefonului 
mobil . 
 Administrația Națională a 
Penitenciarelor a derulat 
3 proceduri de achiziție 
pentru contractarea 
serviciilor susmenționate, 
astfel: 

- în perioada 2014 - 

2016, la solicitarea  

Administrației Naționale a 

Penitenciarelor, Baza de 

aprovizionare, 

gospodărire și reparații a 

demarat și derulat două 

proceduri de achiziție 

având ca obiect 

contractarea „Serviciilor 

de blocare şi întrerupere 

radiocomunicații în 

perimetrele unităţilor din 

subordinea Administraţiei 

Naţionale a 

Penitenciarelor”, ambele 

proceduri fiind anulate ca 

urmare a lipsei de oferte 

din partea potențialilor 

operatori economici; 

- în anul 2017, 

Administrația Națională a 

şi întreruperii 
radiocomunicaţiilor în 
perimetrele unităților din 
subordinea Administrației 
Naționale a Penitenciarelor 
(transmis la MJ cu adresa nr. 
53748/26.03.2018) – 
Identificarea unei soluții 
legale pentru utilizarea sumei 
de 49.670 mii lei încasată de 
la A.N.C.O.M. în baza Legii 
nr. 374/2013  și neutilizată. 
Proiectul are toate avizele, 
inclusiv cel al Consiliului 
Legislativ, fiind depus la 
Guvern pentru a fi promovat). 
  
2. Regândirea demersului 
sub forma unui proiect de 
ordonanță de urgență, 
pornind de la previzibila 
nefinalizare în timp util a 
proiectului în procedura 
parlamentară și implicit 
pierderea oportunității de 
efectuare a investiției. 
 
Soluțiile au fost agreate și 
susținute de organizațiile. 
sindicale 
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PROBLEMATICA ANP ARGUMENTE SOLUȚII Responsabili TERMENE* 

Penitenciarelor – aparat 

central a inițiat o nouă 

procedură de achiziție 

care s-a derulat până în 

cursul ultimului trimestru 

din anul 2018, procedura 

fiind anulată ca urmare a 

respingerii ofertei ca 

neconforme din punct de 

vedere tehnic. 

În anul 2018, 

Administrația Națională a 

Penitenciarelor a transmis 

la Ministerul Justiției un 

proiect de modificare a 

Legii nr. 374/2013 privind 

utilizarea sistemelor 

destinate blocării şi 

întreruperii 

radiocomunicaţiilor în 

perimetrele unităților din 

subordinea Administrației 

Naționale a 

Penitenciarelor și de 

identificare a unei soluții 

legale pentru utilizarea 

sumei de 49.670 mii lei 

încasată de la 

A.N.C.O.M. în baza Legii 

nr.374/2013 și neutilizată. 
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PROBLEMATICA ANP ARGUMENTE SOLUȚII Responsabili TERMENE* 

Proiectul are ca obiectiv 

stabilirea unor modalități 

alternative de cheltuire a 

banilor alocați cu această 

destinație,în considerarea 

faptului că procedurile de 

achiziție derulate de ANP 

pentru blocarea 

semnalului nu au avut 

rezultatul scontat. Astfel, 

pe lângă contractarea de 

servicii așa cum era 

prevăzut în forma inițială 

a Legii 374/2013, ANP a 

propus prin proiectul 

amintit și instituirea 

posibilității de achiziție a 

unor bunuri mobile 

(aparate, dispozitive) a 

căror utilizare să ducă la 

atingerea aceluiași scop, 

respectiv diminuarea 

numărului obiectivelor 

interzise, în special a 

telefoanelor mobile, 

introduse și utilizate ilegal 

în unități. Mai mult decât 

atât, perspectiva 

achiziționării doar de 

servicii prin operatorii de 
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telefonie este practic 

nulă, aceștia 

comunicându-ne în 

procedurile anterioare de 

licitație că nu sunt 

interesați de asigurarea 

protecției în modalitatea 

necesară ANP. 

 

5.  

• Insuficiența instituțiilor de 

pregătire specializate 

pentru sistemul 

penitenciar și necesitatea 

înființării „Institutului 

Național de 

Administrație 

Penitenciară”.  

• Inadecvarea obiectivului 

de investiții inițial Secție 

de deținere – 

Penitenciar Pantelimon 

la nevoile sistemului 

penitenciar. 

 

 

Aprobarea Proiectului de 
Hotărâre a Guvernului 
României privind sistarea 
definitivă a obiectivului de 
investiții „Secție de deținere – 
Penitenciar Pantelimon şi de 
achiziție a unui studiu de 
fezabilitate destinat realizării 
obiectivului de investiții 
„Institutul Național de 
Administrație Penitenciară”. 
 
În acest sens a fost transmis 
la MJ un Proiect de Hotărâre 
a Guvernului României 
pentru sistarea obiectivului 
de investiții "Secție de 
deținere – Penitenciar 
Pantelimon", aprobat prin 
H.G. nr. 858/2009 şi pentru 
autorizarea  Ministerului 
Justiției, prin Administrația 
Națională a Penitenciarelor, 
să efectueze cheltuieli pentru 

ANP 
MJ 
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PROBLEMATICA ANP ARGUMENTE SOLUȚII Responsabili TERMENE* 

achiziția unui studiu de 
fezabilitate destinat construirii 
Institutului National de 
Administrație Penitenciară. 

6.  

Întârzierea aprobării listelor 
de investiții cu finanțare din 
subvenții de la bugetul de  
stat pentru anul 2019,  
 
Consecința întârzierii este 
previzibilă și probabilă în 
sensul sistării/nedemarării 
lucrărilor de investiții. 
  

 

Urgentarea aprobării listelor 
de investiții înaintate 
Ministerului Justiției și 
Ministerului Finanțelor 
Publice 

ANP 
MJ 

MFP 
 

7.  

Necorelarea prevederilor 
alin. (2) al art. 42 din Legea 
nr. 293 privind Statutul 
funcţionarilor publici cu 
statut special din 
Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor, 
republicată, cu prevederile 
HG nr. 1996/2004 privind 
condițiile de acordare, în 
mod gratuit, a asistenței 
medicale şi psihologice, 
medicamentelor, protezelor 
dentare şi dispozitivelor 
medicale destinate 
recuperării unor deficienţe 
organice sau funcționale 
pentru funcţionarii publici 
cu statut special din 
sistemul administraţiei 

 

Elaborarea proiectului de 
modificare/completare a HG 
nr. 1996/2004 (Stadiu:  
Proiect înaintat MJ prin 
adresa nr. 
61212/DJ/26.02.2019).  

 ANP 
MJ 
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penitenciare, în ceea ce 
privește definirea 
modalității de asigurare a 
asistenței medicale pentru 
cadre, prin intermediul 
personalului medical 
angajat al sistemului 
penitenciar; 

• Optimizarea 
componentei de asistență  
psihologică pentru 
personal.  
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B. Competențe Ministerul Justiției 
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PROBLEMATICA ANP ARGUMENTE SOLUȚII Responsabili TERMENE 

1. 

Lipsa normelor de aplicare 
pentru plata orelor 
suplimentare și a acordării 
majorării de până la 50% 
calculată la salariul funcției 
de bază, pentru lucrări de 
excepție sau misiuni 
speciale, funcționarilor 
publici cu statut special și 
personalului civil din 
sistemul administrației 
penitenciare, conform OUG 
114/2018. 

 
Emitere Ordin Ministrul 
Justiției 
  

  

2. 

Lipsa normelor pentru 
stabilirea modalităților de 
plată a sentințelor 
judecătorești ce vizează 
drepturi recunoscute 
personalului ANP. 

 
Emitere Ordin Ministrul 
Justiției 
  

  

3. 

Emiterea unui nou ordin al 
Ministrului Justiției pentru 
reactivarea comisiei mixte 
de dialog la nivelul 
sistemului penitenciar. 

 
Emitere Ordin Ministrul 
Justiției 
  

  

4. 

Statutul personalului 
administrației penitenciare 
cuprinde prevederi legale 
perimate, în neconcordanță 
cu cadrul legal  general 
actual. 

 

Demersuri Ministerul Justiției 
pentru urgentarea 
procedurilor parlamentare cu 
privire la Proiectul de lege, în 
forma restructurată și 
regândită de Ministerul 
Justiției, în varianta unui nou 
statut cu denumirea „Proiect 
de lege privind statutul 
polițistului de penitenciare”, 
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înregistrat la Senatul 
României, ca primă Cameră 
sesizată cu nr. L394/2018, a 
fost adoptat de Senat la data 
de 21.11.2018, fiind transmis 
spre dezbatere și adoptare 
Camerei Deputaților, în 
calitate de Cameră 
decizională la data de 21 
noiembrie 2018. Proiectul a 
fost înregistrat la Camera 
Deputaților cu nr. PLX 
723/2018, iar, în prezent, 
acesta se află în lucru la 
Comisia Juridică a Camerei. 
După întocmirea raportului 
comun al Comisiei Juridice și 
al Comisiei de administrație și 
amenajarea teritoriului, 
proiectul va fi trimis pentru 
dezbatere în plenul Camerei 
Deputaților și votul final.  
 
Solicitarea organizațiilor 
sindicale a fost ca Ministerul 
Justiției să susțină în 
Parlament amendamentele 
convenite anterior procedurii 
parlamentare cu Administrația 
Națională a Penitenciarelor și 
organizațiile sindicale. 
 
 

5. 
Armonizarea cadrului legal 
specific muncii de evidență, 

 
Aprobarea proiectului de 
Ordin al Ministrului Justiției 
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după modificările cadrului 
execuțional penal aduse în 
anul 2014 (Codul penal și 
Codul de procedură 
penală), intrarea în vigoare 
a Legii nr. 254/2013, 
precum și HG nr. 157/2016 
de aplicare a Legii nr. 
254/2013. 

pentru aprobarea 
Instrucțiunilor privind evidența 
nominală și statistică 
determinată de primire, 
punerea în executare a 
pedepselor și măsurilor 
privative de libertate, 
stabilirea și schimbarea 
regimului de executare, 
punerea în libertate  și 
comunicarea actelor de 
procedură. Proiectul a fost 
retransmis MJ cu adresa nr. 
28364/07.01.2019, conform 
observațiilor formulate de 
acesta. 

6. 

Pentru spațiile de cazare 
care și-au schimbat 
conformitatea nu pot fi 
calculate zilele considerate 
executate pentru condiții 
neconforme de detenție, 
aspect cu impact imediat în 
privința recursului 
compensatoriu. 

 

  Urgentarea aprobării 
proiectului de Ordin al 
Ministrului Justiției pentru 
modificarea și completarea 
O.M.J. nr. 2773/C/2017 
pentru aprobarea Situației 
centralizate a clădirilor care 
sunt necorespunzătoare din 
punctul de vedere al 
condițiilor de detenție. 
Proiectul a fost retransmis 
conform observațiilor MJ cu 
adresa nr. 24861 din 
25.04.2019.  

  

 

Nr. 
crt. 

PROBLEMATICA ANP ARGUMENTE SOLUȚII Responsabili TERMENE 
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C. Competențe Administrația Națională a Penitenciarelor 

1. 

Dificultăți în atragerea 
medicilor pentru a asigura 
asistenţa medicală 
persoanelor private de 
libertate, în baza unui 
contract de prestări servicii 
medicale, deoarece 
recomandările, din partea 
auditului intern, impun 
obligativitatea acestor 
medici de a intra în relație 
contractuală cu 
CASAOPSNAJ, astfel încât 
valoarea contractului să fie 
acoperită din fondurile 
obținute de la 
CASAOPSNAJ. 

 

Elaborarea unor Instrucțiuni 
cu privire la identificarea unor 
modalități de atragere a 
personalului medical din 
sursă externă, prin 
intermediul contractelor de 
prestări servicii (este 
constituit grup de lucru pentru 
elaborarea Instrucțiunilor 
(aprobare prin Decizie de 
director general ANP).  

  

 

* * * * * 


