Situație acte normative subsecvente Statutului polițistului de penitenciare
Nr. crt.
1.

2.

3.

Denumire proiect de act normativ
Reglementare
Observații
HG privind aprobarea nomenclatorului de Art. 10 alin. (2) Funcţiile poliţiştilor de HG nr. 0610/2017
funcţii
penitenciare se stabilesc prin hotărâre a
Guvernului şi se diferenţiază în cadrul
aceleiaşi categorii prin grad profesional şi
coeficient de ierarhizare
Art. 11.
Act normativ nou
Pot dobândi calitatea de poliţist de
penitenciare
persoanele care îndeplinesc următoarele
OMJ de aprobare a Procedurii de desfăşurare condiţii:
a verificărilor specifice şi criteriile de apreciere h) au un comportament corespunzător
a comportamentului
principiilor care guvernează
profesia de poliţist de penitenciare.
Procedura de desfăşurare a verificărilor
specifice şi criteriile de apreciere a
comportamentului se aprobă prin ordin al
ministrului justiţiei.
Art. 14. alin. (1) Încadrarea ca poliţist de Act normativ nou
penitenciare prin modalitatea prevăzută la
art. 13 alin. (1) lit. c) se aprobă la cerere,
OMJ de aprobare a Procedurii efectuării potrivit competenţelor de gestiune a
transferului, documentele necesare,
resurselor umane prevăzute la art. 20, în
modul de desfăşurare a evaluării şi de raport de funcţia pe care se solicită transferul,
încadrare a personalului
cu
respectarea
condiţiilor
obligatorii
cumulative pentru numirea în acea funcţie,
precum şi a următoarelor condiţii:
(3)
Procedura
efectuării
transferului,
documentele
necesare,
modul
de
desfăşurare a evaluării şi de încadrare a
personalului se stabilesc prin ordin al
ministrului justiţiei.
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Nr. crt.

Denumire proiect de act normativ

OMJ pentru aprobarea Regulamentului privind
organizarea şi desfăşurarea concursului
prevăzut la art. 13 alin. (1) lit. b) (concurs din
sursă externă)
4.

5.

OMJ pentru aprobarea Metodologiei de
acordare a gradelor profesionale candidaților
admiși la concurs
Decizia directorului general al ANP pentru
stabilirea atribuțiilor comisiilor de examen

6.

7.

OMJ pentru aprobarea modului de gestionare
și evidență a datelor privind polițiștii de
penitenciare

Reglementare
Art. 15.
Organizarea şi desfăşurarea concursului
prevăzut la art. 13 alin. (1) lit. b) se stabilesc
prin regulament aprobat prin ordin al
ministrului justiţiei; la concurs poate participa,
în calitate de observator, câte un
reprezentant al organizaţiilor sindicale ale
poliţiştilor de penitenciare, reprezentative la
nivelul sistemului penitenciar. Perioada în
care poliţistul de penitenciare participă la
concurs, în calitate de observator desemnat
de organizaţia sindicală, este asimilată
timpului efectiv lucrat şi se pontează în mod
corespunzator, în limita duratei normale a
timpului de muncă. Pe această perioadă nu
se acordă drepturi de cazare, diurnă sau
transport.
Art. 16 alin. (7) Candidaţilor admişi la
concurs şi încadraţi ca poliţişti de
penitenciare li se acordă grade profesionale,
potrivit metodologiei stabilite prin ordin al
ministrului justiţiei.
Art. 57 Alte atribuţii ale comisiilor de examen,
precum şi reguli suplimentare de natură a
asigura buna organizare şi desfăşurare a
examenului de absolvire se stabilesc prin
regulament aprobat prin decizie a directorului
general al Administraţiei Naţionale a
Penitenciarelor.
Art. 58 alin. (2) Modul de gestionare şi
evidenţă a datelor privind poliţiştii de
penitenciare se stabileşte prin ordin al
ministrului justiţiei.

2

Observații
OMJ nr. 2478/C/2010 – declarat
neconstituțional

OMJ nr. 2854/C/2004

Act normativ nou

OMJ nr. 3406/C/2012 (Proiect de OMJ
transmis MJ prin care s-a propus abrogarea
OMJ 3406 și emiterea unui ordin nou)

Nr. crt.
8.

9.

Denumire proiect de act normativ
OMJ pentru aprobarea modalității de emitere,
folosire, evidență și gestionare a legitimațiilor
de serviciu pentru personalul din sistemul
administrației penitenciare
OMJ pentru aprobarea criteriilor privind
avansarea poliţiştilor de penitenciare într-o
funcţie imediat superioară la aceeaşi poziţie
din stat
OMJ privind stabilirea competențelor și
criteriilor în vederea avansării în gradul
profesional de chestor de poliție penitenciară

10.

11.

OMJ privind aprobarea condițiile de avansare
în gradul militar imediat următor a personalului
care a avut calitatea de funcţionar public cu
statut special, poliţist de penitenciare sau
cadru militar în activitate, în sistemul
administraţiei penitenciare, căruia i-au încetat
raporturile de serviciu sau a fost trecut în
rezervă/retragere

Reglementare
Art. 58 alin. (5) Emiterea, folosirea, evidenţa
şi gestionarea legitimaţiilor de serviciu pentru
personalul din sistemul administraţiei
penitenciare se stabilesc prin ordin al
ministrului justiţiei.
Art. 93 alin. (3) Avansarea poliţiştilor de
penitenciare într-o funcţie imediat superioară
la aceeaşi poziţie din stat se face fără
examen, pe baza criteriilor stabilite prin ordin
al ministrului justiţiei.
Art. 93 alin. (8) Comisarii şefi de poliţie
penitenciară în activitate, care au o vechime
în gradul profesional de minimum 5 ani şi au
fost încadraţi, în această perioadă, cel puţin
3 ani în funcţii prevăzute în statele de
organizare cu grad profesional de chestor de
poliţie penitenciară şi care au fost apreciaţi în
ultimii 3 ani cu calificativul de cel puţin „foarte
bun”, la încetarea raporturilor de serviciu prin
pensionare, în condiţiile legii, pot fi avansaţi
în gradul profesional de chestor de poliţie
penitenciară şi le vor înceta raporturile de
serviciu cu noul grad profesional, potrivit
competenţelor şi criteriilor stabilite prin ordin
al ministrului justiţiei.
Art. 93 alin. (9) Personalul care a avut
calitatea de funcţionar public cu statut
special, poliţist de penitenciare sau cadru
militar în activitate, în sistemul administraţiei
penitenciare, căruia i-au încetat raporturile de
serviciu sau a fost trecut în rezervă/retragere,
poate fi avansat în gradul militar imediat
următor, în cadrul aceleiaşi categorii, în
condiţiile stabilite prin ordin al ministrului
3

Observații
OMJ nr. 1650/C/2011

OMJ nr. 2398/C/2012

Act normativ nou

Act normativ nou

Nr. crt.

Denumire proiect de act normativ

OMJ pentru aprobarea Metodologiei privind
numirea
ofițerilor
într-o
funcție
corespunzătoare
gradului
profesional
dobândit, după încetarea mandatului
12.

OMJ privind aprobarea Ghidului carierei
13.

14.

15.

16.

OMJ pentru aprobarea Regulamentului de
organizare și desfășurare a concursurilor
OMJ pentru aprobarea Metodologiei de
organizare şi desfăşurare a pregătirii
profesionale a poliţiştilor de penitenciare şi
criteriile de evaluare a rezultatelor acesteia
OMJ privind organizarea concursurilor pentru
trimiterea poliţiştilor de penitenciare la cursuri
de formare sau specializări în străinătate,
organizate sau finanţate de Administraţia
Naţională a Penitenciarelor

Reglementare
justiţiei. Competenţa avansării în gradele de
general în rezervă revine Preşedintelui
României, respectiv ministrului justiţiei pentru
celelalte grade în rezervă.
Art. 97 alin. (10) În cazul în care, în timpul
mandatului, ofiţerul dobândeşte un grad
profesional superior celui prevăzut pentru
funcţia rezervată, la încheierea mandatului i
se asigură în limita funcţiilor existente
numirea într-o funcţie corespunzătoare
gradului profesional dobândit, care nu este
prevăzută cu mandat, potrivit metodologiei
stabilite prin ordin al ministrului justiţiei.
Art. 99. alin. (1) Evoluţia în carieră a
poliţiştilor de penitenciare este reglementată
prin prezenta lege şi este detaliată în Ghidul
carierei aprobat prin ordin al ministrului
justiţiei.
Art. 99 alin. (2) Modul de organizare şi
desfăşurare a concursurilor se stabileşte prin
regulament aprobat prin ordin al ministrului
justiţiei.
Art. 101. alin. (1) Metodologia de organizare
şi desfăşurare a pregătirii profesionale a
poliţiştilor de penitenciare şi criteriile de
evaluare a rezultatelor acesteia se stabilesc
prin ordin al ministrului justiţiei.
Art. 101 alin. (3) Pentru trimiterea la cursuri
de formare sau specializări în străinătate,
organizate sau finanţate de Administraţia
Naţională a Penitenciarelor, poliţiştii de
penitenciare susţin un concurs, organizat
potrivit ordinului ministrului justiţiei.
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Observații

Act normativ nou

Act normativ nou

OMJ nr. 2478/C/2010

OMJ nr. 2855/C/2004

OMJ nr. 3372/C/2012

Nr. crt.

17.

18.

Denumire proiect de act normativ

Proiect de HG privind uniforma și
echipamentul specific al polițiștilor de
penitenciare, precum și drepturile de hrană
Proiect de HG pentru aprobarea condițiilor în
care se acordă polițiștilor de penitenciare
asistenţă
medicală
şi
psihologică,
medicamente, proteze şi dispozitive medicale
destinate recuperării unor deficienţe organice
sau funcţionale, în mod gratuit

Reglementare

Observații
Drepturi
specifice
polițiștilor
de
penitenciare care se stabilesc prin lege:
Art. 104.
a) salariu lunar, potrivit legii;
Poliţistul de penitenciare are dreptul la:
b) ajutoare şi alte drepturi băneşti, ale căror
cuantumuri se stabilesc prin lege;
e) locuinţe de serviciu şi de intervenţie, în
condiţiile legii;
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, concediu paternal,
precum şi pentru alte situaţii, în condiţiile
stabilite de lege;
i) pensii, în condiţiile legii;
j) indemnizaţii de instalare, de mutare, de
delegare sau detaşare,
precum şi decontarea cheltuielilor de
cazare, în condiţiile stabilite de lege;
k) încadrarea activităţii în condiţii deosebite,
speciale sau alte condiţii de muncă, potrivit
legii;
l) portul permanent al armamentului din
dotare sau achiziţionat personal, în condiţiile
legii
c) uniformă şi echipament specific şi drepturi HG nr. 1997/2004 – uniformă, echipament și
de hrană, în condiţiile legii şi ale hotărârii însemne distinctive ale fpss
Guvernului;
d) asistenţă medicală şi psihologică, HG nr. 1996/2004
medicamente, proteze şi dispozitive medicale
destinate recuperării unor deficienţe organice
sau funcţionale, în mod gratuit, în condiţiile
stabilite prin hotărâre a Guvernului şi cu
respectarea dispoziţiilor legale privind plata
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Nr. crt.

19.

20.

21.

22.

23.

Denumire proiect de act normativ

Reglementare
Observații
contribuţiei pentru asigurările sociale de
sănătate;
Proiect de HG pentru aprobarea condițiilor în f) concedii de odihnă, concedii de studii, HG nr. 1946/2004
care polițiștii de penitenciare pot beneficia de învoiri plătite şi concedii fără plată, în
concedii de odihnă, concedii de studii, învoiri condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;
plătite şi concedii fără plată
Proiect de HG pentru aprobarea condițiilor în h) bilete de odihnă, bilete de tratament Act normativ nou
care polițiștii de penitenciare pot beneficia de balnear şi bilete de recuperare fizică şi
bilete de odihnă, bilete de tratament balnear şi psihică, în condiţiile stabilite prin hotărâre a
bilete de recuperare fizică şi psihică
Guvernului;
Proiect de HG privind aprobarea condițiile în m) despăgubiri acordate din fondurile Act normativ nou
care se pot acorda despăgubiri din fondurile bugetare ale instituţiei, în cazul în care viaţa,
bugetare ale instituţiei, în cazul în care viaţa, sănătatea ori bunurile sale, ale soţului/soţiei
sănătatea ori bunurile polițistului de şi ale copiilor aflaţi în întreţinerea sa sunt
penitenciare, ale soţului/soţiei şi ale copiilor afectate în exercitarea atribuţiilor de serviciu
aflaţi în întreţinerea sa sunt afectate în sau în legătură cu acestea. Despăgubirile
exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în menţionate se acordă în condiţiile stabilite
legătură cu acestea
prin hotărâre a Guvernului;
Proiect de HG privind aprobarea condițiilor în n) tratament medical în străinătate pentru Act normativ nou
care polițiștii de penitenciare pot beneficia de afecţiuni medicale dobândite în timpul
tratament medical în străinătate pentru exercitării profesiei, dacă nu pot fi tratate în
afecţiuni medicale dobândite în timpul ţară, în condiţiile stabilite prin hotărâre a
exercitării profesiei, dacă nu pot fi tratate în Guvernului;
ţară
OMJ pentru aprobarea cazurilor și condițiilor în o) asistenţa juridică asigurată în mod gratuit OMJ nr. 2302/C/2012
care polițiștii de penitenciare pot beneficia de de unitate, la cerere, prin avocat, în cazul
asistenţă juridică asigurată în mod gratuit de cercetării penale, urmăririi penale sau
unitate, la cerere, prin avocat, în cazul judecării sale pentru fapte săvârşite în
cercetării penale, urmăririi penale sau judecării exercitarea atribuţiilor de serviciu, în cazurile
sale pentru fapte săvârşite în exercitarea şi condiţiile stabilite prin ordin al ministrului
atribuţiilor de serviciu
justiţiei. În situaţia în care se
constată vinovăţia poliţistului de penitenciare,
acesta este obligat să restituie toate
cheltuielile efectuate de unitate.
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Nr. crt.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Denumire proiect de act normativ
Reglementare
Proiect de HG privind drepturile de transport Art. 105 alin. (1) Poliţistul de penitenciare are
ale polițiștilor de penitenciare
dreptul la 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, în limita a 70 km
dus şi 70 km întors şi, o dată pe an, pentru
efectuarea concediului de odihnă, precum şi
în alte situaţii, în condiţiile stabilite prin
hotărâre a Guvernului.
OMJ (cu aviz Ministerul Muncii) pentru Art. 108 alin. (4) Echivalarea funcţiilor,
echivalarea funcțiilor de conducere din potrivit alin. (3), se face prin ordin al
organizația sindicală cu cele prevăzute în ministrului justiţiei, la propunerea organizaţiei
legislaţia privind salarizarea poliţiştilor de sindicale şi cu avizul Ministerului Muncii şi
penitenciare, în vederea deschiderii drepturilor Justiţiei Sociale.
de pensie ca poliţist de penitenciare
Proiect de HG privind criteriile și condițiile de Art. 109 alin. (3) Criteriile şi condiţiile de
sprijin în construirea sau cumpărarea unei sprijin prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin
locuințe proprietate personală de către hotărâre a Guvernului.
polițistul de penitenciare
Proiect de HG de înființare a Casei de Credit a Art. 109 alin. (4) În condiţiile legii, prin
personalului din sistemul administrației hotărâre a Guvernului se poate înfiinţa Casa
penitenciare
de Credit a personalului din sistemul
administraţiei penitenciare.
OMJ pentru stabilirea condițiilor de acordare a Art. 111 alin. (13) Condiţiile de acordare a
compensației lunare a chiriei pentru polițiștii de drepturilor prevăzute de prezentul articol se
penitenciare
stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.
Proiect de HG privind condițiile în care se Art. 112 alin. (4) Condiţiile şi modalităţile de
poate asigura protecţie poliţiştilor de acordare a protecţiei se stabilesc prin
penitenciare şi membrilor de familie ai hotărâre a Guvernului.
acestora împotriva ameninţărilor, violenţelor,
faptelor de ultraj ori altor fapte de natură
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Observații
HG nr. 1398/2007

Act normativ nou

Proiect de HG elaborat și înaintat MJ, în
temeiul Legii nr. 293/2004
Act normativ nou

OMJ nr. 1443/C/2008
Act normativ nou

Nr. crt.

30.

31.

32.

Denumire proiect de act normativ
penală cărora le-ar putea fi victimă, precum şi
în cazul în care viaţa, integritatea corporală,
demnitatea sau bunurile le sunt puse în pericol
în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în
legătură cu acestea.
Proiect de HG pentru aprobarea condițiilor în
care poliţistul de penitenciare în activitate ori
pensionat, soţul sau soţia acestuia, precum şi
copiii
aflaţi
în
întreţinerea
acestuia
beneficiază, în mod gratuit, de servicii de
asistenţă medicală,
medicamente şi proteze, în cadrul sistemului
de asigurări sociale de sănătate
Proiect de HG pentru aprobarea condițiilor în
care poliţiştii de penitenciare au dreptul la
despăgubiri în situaţia în care au suferit, din
culpa instituţiei, un prejudiciu material în timpul
îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, precum și
cuantumul acestora
Proiect de OMJ pentru aprobarea procedurii
prevăzute la art. 114 alin. (3) și (4) din Statut

Reglementare

Observații

Art. 113 alin. (1) Poliţistul de penitenciare în HG nr. 1996/2004
activitate ori pensionat, soţul sau soţia
acestuia, precum şi copiii aflaţi în întreţinerea
acestuia beneficiază, în mod gratuit, de
servicii de asistenţă medicală,
medicamente şi proteze, în cadrul sistemului
de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile
stabilite prin hotărâre a Guvernului şi cu
respectarea dispoziţiilor legale privind plata
contribuţiei la asigurările sociale de sănătate.
Art. 114 alin. (1) Poliţiştii de penitenciare au Act normativ nou
dreptul la despăgubiri în situaţia în care au
suferit, din culpa instituţiei, un prejudiciu
material în timpul îndeplinirii atribuţiilor de
serviciu, în condiţiile şi cuantumul stabilit prin
hotărâre a Guvernului.
Art. 114 alin. (5) Prin ordin al ministrului Act normativ nou
justiţiei se stabileşte procedura de aplicare a
prevederilor alin. (3) şi (4).
(3) Copiii aflaţi în întreţinerea poliţistului de
penitenciare decedat sau încadrat într-un
grad de invaliditate ca urmare a rănirii
acestuia, în timpul ori în legătură cu
exercitarea atribuţiilor de serviciu pot fi
înmatriculaţi la cerere, fără examen ori
concurs, în instituţiile de învăţământ ale
poliţiei penitenciare, dacă îndeplinesc
condiţiile legale.
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Nr. crt.

Denumire proiect de act normativ

33.

OMJ pentru stabilirea condițiilor în care
polițiștilor de penitenciare li se pot acorda
recompense morale sau materiale

34.

OMJ
pentru
stabilirea
recompenselor
materiale acordate șefilor de promoție cu
ocazia absolvirii instituțiilor de învățământ

35.

OMJ pentru aprobarea criteriilor și procedurii
de conferire a Medaliei de Excelenţă în
Serviciul Penitenciar

Regulamente de ordine interioară
36.

Reglementare
(4) Copiii aflaţi în întreţinerea poliţistului de
penitenciare decedat sau încadrat într-un
grad de invaliditate ca urmare a rănirii
acestuia în timpul ori în legătură cu
exercitarea atribuţiilor de serviciu, precum şi
soţul sau soţia acestuia, pot fi încadraţi ca
politişti de penitenciare sau angajaţi ca
personal
contractual
în
sistemul
administraţiei penitenciare, fără examen ori
concurs, dacă îndeplinesc celelalte condiţii
legale prevăzute pentru
funcţia respectivă.
Art. 115 alin. (1) Pentru îndeplinirea
exemplară a atribuţiilor de serviciu, poliţiştilor
de penitenciare li se pot acorda recompense
morale sau materiale, în condiţiile stabilite
prin ordin al ministrului justiţiei.
Art. 115 alin. (2) Absolvenţilor instituţiilor de
învăţământ prevăzute la art. 13 alin. (2) şi (5)
declaraţi „şef de promoţie” li se acordă
recompense materiale cu ocazia absolvirii,
stabilite prin ordin al ministrului justiţiei.
Art. 115 alin. (5) Pentru merite deosebite în
activitatea
desfăşurată,
poliţiştilor
de
penitenciare li se conferă Medalia de
Excelenţă în Serviciul Penitenciar. Criteriile şi
procedura pentru conferirea medaliei se
stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.
Art. 117 alin. (1) Administraţia Naţională a
Penitenciarelor şi unităţile din subordinea
acesteia elaborează regulamente de ordine
interioară, cu consultarea organizaţiilor
sindicale, prin care se stabilesc normele de
ordine interioară, principiile şi regulile privind
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Observații

Act normativ nou

Act normativ nou

Act normativ nou

Fiecare unitate penitenciară își elaborează
ROI propriu

Nr. crt.

37.

38.

39.

Denumire proiect de act normativ

OMJ pentru aprobarea standardelor privind
condițiile de muncă asigurate polițiștilor de
penitenciare
OMJ pentru aprobarea Metodologiei prin care
poliţiştii de penitenciare definitivi pot fi
schimbaţi din funcţiile deţinute, în cadrul
aceleiaşi unităţi şi pot fi numiţi în alte funcţii
prevăzute cu acelaşi coeficient de ierarhizare
sau inferior,
OMJ pentru aprobarea Metodologiei prin care
poliţiştii de penitenciare definitivi pot fi mutaţi
în alte unităţi ale poliţiei penitenciare, la cerere
sau în interesul serviciului, cu acordul lor, în
aceeaşi ori în altă funcţie prevăzută cu un
coeficient de ierarhizare identic sau inferior
OMJ pentru aprobarea Metodologiei privind
modul de verificare a îndeplinirii criteriilor
avute în vedere la revocarea din funcția de
conducere

40.

Reglementare
desfăşurarea
activităţilor
structurilor
organizatorice ale acestora, precum şi modul
de organizare a timpului de lucru, a pauzelor,
evidenţa prezenţei şi a muncii suplimentare.
Art. 117 alin. (2) Prin ordin al ministrului
justiţiei se stabilesc standardele privind
condiţiile de muncă asigurate poliţiştilor de
penitenciare.
Art. 126. alin. (1) Poliţiştii de penitenciare
definitivi pot fi schimbaţi din funcţiile deţinute,
în cadrul aceleiaşi unităţi şi pot fi numiţi în alte
funcţii prevăzute cu acelaşi coeficient de
ierarhizare sau inferior, conform metodologiei
aprobate prin ordin al ministrului justiţiei ....
(2) Poliţiştii de penitenciare definitivi pot fi
mutaţi în alte unităţi ale poliţiei penitenciare,
la cerere sau în interesul serviciului, cu
acordul lor, în aceeaşi ori în altă funcţie
prevăzută cu un coeficient de ierarhizare
identic sau inferior, conform metodologiei
aprobate prin ordin al ministrului justiţiei.
Art. 127 alin. (7) Modul de verificare a
îndeplinirii criteriilor prevăzute la alin. (2) – (5)
se stabileşte prin metodologie aprobată prin
ordin al ministrului justiţiei.
(2) La verificarea organizării eficiente a
activităţii vor fi avute în vedere, în principal,
următoarele criterii: folosirea adecvată şi
eficientă a resurselor umane, materiale şi
financiare, evitarea pierderilor, evaluarea
necesităţilor, gestionarea situaţiilor de criză,
raportul resurse investite – rezultate obţinute,
gestionarea
informaţiilor,
organizarea
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pregătirii şi perfecţionării profesionale şi
repartizarea sarcinilor.
(3) La verificarea comportamentului şi
comunicării vor fi avute în vedere, în
principal, comportamentul şi comunicarea cu
subalternii, cu persoanele aflate în stare de
detenţie, cu alte persoane sau instituţii cu
care intră în contact, precum şi cu massmedia, asigurarea accesului la informaţiile de
interes public şi transparenţa actului de
conducere.
(4) La verificarea asumării responsabilităţii
vor fi avute în vedere, în principal, modul de
îndeplinire a atribuţiilor prevăzute de lege şi
regulamente, implementarea strategiilor
naţionale şi secvenţiale în domeniu şi modul
în care sunt respectate drepturile persoanelor
private de libertate, precum şi celelalte
dispoziţii
legale
privind
executarea
pedepselor.
(5) La verificarea aptitudinilor manageriale
vor fi avute în vedere, în principal,
capacitatea de organizare, capacitatea
rapidă de decizie, rezistenţa la stres,
autoperfecţionarea, capacitatea de analiză,
sinteză, previziune, strategie şi planificare pe
termen scurt, mediu şi lung, iniţiativa şi
capacitatea de adaptare rapidă.
Proiect de HG privind stabilirea numărului Art. 193 alin. (1) Numărul maxim de posturi HG nr. 652/2009
maxim de posturi necesare sistemului necesare
sistemului
administraţiei
administrației penitenciare
penitenciare se stabileşte prin hotărâre a
Guvernului, la propunerea ministrului justiţiei.
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Art. 204. În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Justiţiei, Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile
subordonate au obligaţia de a constitui comisiile de disciplină, în condiţiile prezentei legi.
Art. 206. (1) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi se aprobă, se adoptă sau, după caz, se modifică ori se completează
actele normative subsecvente care nu sunt în acord cu prezenta lege.
(2) Actele normative subsecvente prevăzute de prezenta lege rămân în vigoare în măsura în care nu contravin prezentei legi.
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