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1. Introducere 

Proiectul DialLogos a fost implementat în cadrul Programului Operațional Capacitate 
Administrativă de către Sindicatul Național al Polițiștilor De Penitenciare – SNPP 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 formată din cercetătorii INCSMPS și SNPP a elaborat 
prezentul Studiu diagnostic privind ariile deficitare și dezechilibrele existente în domeniul 
resurselor umane din sistemul penitenciar. 

Studiul de față este realizat pe baza informațiilor colectate în cadrul activităților proiectului: 

® Aplicarea instrumentelor dezvoltate la nivelul sistemului penitenciar: 
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. Instrumente de analiză și monitorizare a fluxurilor și structurilor de personal și 

evaluare a deficitelor din sistemul penitenciar 
® Workshop-uri regionale cu lideri de sindicat și reprezentanți ai penitenciarelor. 
® Workshop național cu lideri de sindicat și reprezentanții sistemului penitenciar. 
® Propuneri colectate în cadrul Conferinței finale a proiectului. 
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2. Direcții strategice de acțiune 

Analizele realizate la nivelul sistemului penitenciar din România au pus în evidență faptul că un 
element definitoriu pentru condițiile de muncă din acest sistem este contactul foarte des cu 
persoane furioase sau nemulțumite, ceea ce conduce, frecvent, la situații conflictuale și 
expunerea lucrătorilor la persoane violente și agresive fizic. Un alt element definitoriu se referă 
la  importanța efectelor generate de deciziile luate și de greșelile făcute resimțită foarte des 
de lucrători, în special în sectorul de asistență medicală. În ceea ce privește mediul fizic de 
muncă specific ocupațiilor cheie din sistemul penitenciar, acesta este caracterizat de expunere 
la boli și infecții, muncă în picioare, precum și lucrul în spații închise de dimensiuni mici. Pe de 
altă parte, o caracteristică importantă a contextelor de muncă din sistemul penitenciar este 
reprezentată de munca foarte frecventă în schimburi, fapt care se întâlnește, în principal, în 
sectorul siguranța deținerii și sistem penitenciar, dar și în asistență medicală. Alte elemente 
importante sunt lucrul cu termene stricte și ritmul alert de muncă, aspecte care se regăsesc 
mai mult în sectorul asistenței medicale. Orele suplimentare foarte frecvente afectează în mare 
măsură sectorul siguranța deținerii, dar și pe cel al asistenței medicale. 

Cele mai importante abilități necesare pentru munca în ocupațiile cheie din sistemul 
penitenciar sunt capacitatea de reacție rapidă, capacitatea de efort fizic prelungit, atenția 
distributivă, capacitatea de orientare în spațiu și viteza în percepții. Rolul sporit al acestor 
abilități care trebuie dezvoltate și antrenate continuu pentru activitatea din sistemul 
penitenciar reclamă necesitatea menținerii recrutării de absolvenți ce provin din instituțiile 
de învățământ care pregătesc pentru poliția penitenciară ca principală modalitate de 
recrutare, mai ales pentru sectorul siguranța deținerii și regim penitenciar. În ceea ce 
privește competențele necesare pentru munca de polițist de penitenciare, acestea includ 
competențele de ascultare activă, de comunicare, de învățare și de coordonare și organizare. 
De asemenea, competențele de negociere și competențele de rezolvare de probleme și luarea 
deciziilor se detașează ca importanță. Necesitatea acestor competențe se manifestă mai acut 
în sectorul de reintegrare socială unde ele joacă un rol major în desfășurarea activității, fapt 
ce scoate în evidență importanța formării profesionale în acord cu cerințele specifice 
fiecărei categorii de posturi. 

Analiza ponderii posturilor ocupate în raport cu standardele de personal arată că există o 
variație importantă între unități, iar diferențele existente nu reflectă gradul de ocupare cu 
deținuți de la nivelul unităților.  
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Analiza cerințelor la locul muncă în sistemul penitenciar  arată că cele mai frecvente cerințe 
vizează presiunea timpului și factorii fizici de risc. Pe de altă parte, se constată că resursele 
disponibile la locul de muncă se bazează cu precădere pe practicile manageriale ale personalului 
de conducere. Conform metodologiei utilizate, combinația ”cerințelor excesive” cu ”resurse 
insuficiente” generează ”presiune la locul de muncă”.  

Calculul indicilor a arătat că jumătate dintre locurile de muncă din sistemul penitenciar din 
România sunt caracterizate de presiune la locul de muncă, respectiv de cerințe excesive ori 
cerințe excesive în raport cu resursele existente. Cele mai afectate sunt locurile de muncă din 
sectoarele siguranța deținerii și regim penitenciar, respectiv asistență medicală. Posturile 
caracterizate de cerințe excesive sunt posturile care implică, în mod frecvent, 
nerespectarea pauzei de masă și a pauzei postpost, contactul cu deținuții și lucrul în ture.  

Acumularea de cerințe la locul de muncă are un puternic impact negativ asupra sănătății 
lucrătorilor, generând o creștere a numărului mediu de zile de concediu medical. De asemenea, 
s-a constat că adiționarea cerințelor la locul de muncă se asociază cu o creștere semnificativă 
a epuizării profesionale. Nu în ultimul rând, pe măsură ce cerințele la locul de muncă se 
acumulează, scade și satisfacția cu locul de muncă, fiind afectată motivația lucrătorilor.  

În concluzie, pe baza ariilor deficitare și a problemelor identificate, se pot desprinde o serie 
de direcții strategice de acțiune pentru ameliorarea acestora: 

i. Creșterea volumului de personal recrutat cu abilitățile și competențele necesare, 
concomitent cu alocarea corespunzătoare a personalului pentru a se reduce acumularea 
cerințelor la locul de muncă. În acest sens, se recomandă creșterea cifrelor de școlarizare 
dedicate sistemului penitenciar pentru a satisface nevoia de personal și reducerea 
deficitului în unități. 

ii. Respectarea și sporirea timpului de repaus și de odihnă pentru reducerea ”presiunii 
timpului” la locul de muncă. 

iii. Creșterea resurselor puse la dispoziție de mediul penitenciar lucrătorilor, și anume 
creșterea accesului la formare profesională și îmbunătățirea relațiilor de muncă la nivelul 
colectivelor de lucrători. 

iv. Îmbunătățirea serviciilor medicale și a serviciilor de consiliere pentru lucrătorii din 
sistemul penitenciar pentru a preveni și combate problemele de sănătate și epuizarea 
profesională. 
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3. Provocări pentru politicile publice în domeniul resurselor umane 

 

3.1 Recrutare și alocare de personal 

 

Dificultăți în recrutarea personalului adecvat calificat, manifestate prin: 

- Rata de deficit (locuri de muncă vacante) – variază între un minim de 10% și un maxim 
de 31%; 

- 20% dintre cei intervievați cu privire la în ocupațiile cheie studiate au declarant că au 
existat posturi vacante scoase la concurs care au rămas neocupate în ultimele 12 luni. 

 

Adaptarea standardelor de personal la nevoile mediului penitenciar: 

- Ponderea posturilor ocupate în posturile prevăzute în standarde variază între 45% și 75% 
și nu corelează cu indicele de ocupare așa cum ne-am fi așteptat; 

- Alocarea bugetară neconformă și blocarea periodică a angajărilor au fost considerate 
probleme importante care afectează sistemul penitenciar de mai mult de 70% dintre 
reprezentanții partenerilor sociali participanți la workshop-urile regionale (principalele 
două probleme). 

 

Pondere ridicată a locurilor de muncă cu cerințe excesive: 

- Peste 57% locuri de muncă cu cerințe excesive; 
- Concentrarea cea mai mare la nivelul posturilor din siguranța deținerii și regim 

penitenciar; 
- Locurile de muncă cu număr maxim de cerințe:  

o posturile caracterizate de contactul direct cu deținuții; 
o locurile de muncă unde apare nerespectarea pauzei de masa sau a pauzelor post-

post din cauza imposibilității asigurării schimbului; 
o munca în ture; 
o lucrători cu vechime ridicată în sistem; 

 

3.2. Dezvoltare profesională și îmbunătățirea competențelor 

 
Mutări frecvente între penitenciare: 
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- Numărul crescut de mutări a fost considerat o problemă importantă a sistemului 
penitenciar de 45% dintre reprezentanții partenerilor sociali participanți la workshop-
urile regionale. 

 

Motivație scăzută: 

- Satisfacția la locul de muncă și, pe cale de consecință și motivația în muncă, scad 
semnificativ în posturile caracterizate de cerințe excesive. 

 

Nevoia dezvoltării competențelor: 

- Pondere scăzută a lucrătorilor care au participat la cursuri de formare profesională. 

 

Pondere scăzută a participării la cursuri (11,4%) 

- Accesul redus al personalului la formare profesională adecvată nevoilor a fost considerat 
o problemă importantă a sistemului penitenciar de 41% dintre reprezentanții partenerilor 
sociali participanți la workshop-urile regionale. 

 

3.3. Îmbunătățirea condițiilor de muncă 

Muncă suplimentară frecventă și epuizare profesională: 

- În aproximativ 30% din situații, ocupațiile cheie sunt caracterizate de muncă 
suplimentară foarte frecventă, situație întâlnită mult mai des în sectorul siguranța 
deținerii; 

- Pentru un sfert dintre cei care lucrează în ocupațiile cheie, volumul sarcinilor alocate 
depășesc capacitatea postului; 

- epuizarea profesională este semnificativ mai crescută pentru cei care lucrează în posturi 
cu cerințe excesive. 

 

Stres ridicat și incidența afecțiunilor de sănătate 

- Datele colectate au arătat o relație statistică între cerințele excesive la locul de muncă 
și incidența afecțiunilor de sănătate, măsurată atât subiectiv, cât și obiectiv; 

- Jumătate dintre locurile de muncă sunt caracterizate de presiune la locul de muncă; 
- Cea mai mare concentrare a locurilor de muncă caracterizate de presiune se găsește în 

sectorul siguranța deținerii și în cel de asistență medicală. 
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4. Analiză SWOT în domeniul resurselor umane din sistemul penitenciar 
 

PUNCTE TARI 

ü Existența instituțiilor proprii de formare inițială și pregătire continuă 
ü Capacitatea mare de retenție a personalului 
ü Pachet atractiv de beneficii (venituri, sistem medical, echipamente, cheltuieli transport, 

etc.) 
ü Stabilitatea locului de muncă 
ü Mobilitatea facilă a personalului în cadrul sistemului penitenciar  
ü Legislația de pensionare avantajoasă (vârsta de pensionare, pensia militară) 
ü Statutul profesional și social 

 

PUNCTE SLABE 

ü Personal insuficient în raport cu standardele aprobate și/sau cu nevoia de personal 
ü Capacitatea redusă de formare inițială a instituțiilor de învățământ ale sistemului 

penitenciar (număr de absolvenți) 
ü Munca suplimentară frecventă 
ü Riscuri profesionale aferente specificului muncii în special în sectorul operativ 
ü Proceduri anevoioase de recrutare în sistemul penitenciar 
ü Automatizarea parțială a proceselor specifice resurselor umane din sistemul penitenciar 
ü Lipsa de atractivitate a angajărilor din sursă externă în anumite zone/regiuni 
ü Resurse limitate și lipsa de predictibilitate a lor (încasarea banilor cu întârziere mai ales la 

început de an) 
ü Dotări insuficiente și învechite (echipament, tehnică, armament) 

 

OPORTUNITĂȚI 

ü Dialogul social cu sindicatele și consultarea reprezentanților sindicali în luarea deciziilor la 
nivel de sistem penitenciar 

ü Voința politică favorabilă reglementării adecvate a muncii în mediul penitenciar 
ü Accesarea unor fonduri (europene) care permit realizarea unor analize precum și rezolvarea 

problemelor resursei umane  
ü Schimburi de experiență cu alte structuri similare naționale și internaționale 
ü Apartenență la sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională 
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AMENINȚĂRI 

ü Alocarea bugetară insuficientă în raport cu nevoile 
ü Procesul greoi de modificare/actualizare a actelor normative care reglementează statutul 

etc. 
ü Modificări nepredictibile și neclare ale cadrului legal care vizează resursa umană din sistemul 

penitenciar 
ü Fluctuația persoanelor custodiate 
ü Imagine negativă creată de mass-media la adresa personalului din penitenciare 
ü Pensionări masive 
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5. Propunere politici publice în domeniul resurselor umane 

 

SCOPUL Politicilor publice în domeniul resurselor umane în sistemul penitenciar: 

 

Servicii publice de calitate 

Poliția Penitenciară oferă servicii publice de calitate, în cadrul sistemului de apărare, 
siguranță națională și ordine publică, în conformitate cu obiectivele stabilite prin legislația 
aplicabilă, promovând standarde profesionale din ce în ce mai ridicate.  

Pentru realizarea Scopului prezentat în Strategie propunem fixarea a trei obiective/ domenii 
de intervenție, fiecare dintre ele cu un set de acțiuni specifice.  

 

Astfel, obiectivele propuse sunt: 

1. Îmbunătățirea proceselor de recrutare și alocare a resurselor umane 
2. Dezvoltarea profesională și îmbunătățirea competențelor necesare locului de muncă 
3. Îmbunătățirea condițiilor de muncă 
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5.1. Îmbunătățirea proceselor de recrutare și alocare a resurselor umane 
 

Conform studiilor realizate în cadrul implementării proiectului DialLogos au fost 
identificate următoarele probleme :  

• Dificultăți în recrutarea personalului adecvat calificat; 

• Dificultăți în recrutarea personalului cu atitudinea și personalitatea corespunzătoare; 

• Adaptarea standardelor pe personal la nevoile mediului penitenciar; 

• Pondere ridicată a locurilor de muncă cu cerințe excesive (57,1%). 

 

Pentru adresarea problemelor identificate propunem următoarele măsuri:  

 

5.1.1. Standardizare și dinamică  
 

Poliția Penitenciară se implică permanent în adaptarea normelor și managementul 
procedurilor în vederea ocupării sistematizate a posturilor vacante, pe baza unui mecanism de 
estimare și control al dinamicii resurselor umane, corelat cu standardele de personal actualizate 
periodic: 

® Reevaluarea standardelor de personal și crearea unui mecanism de auto ajustare a 
standardelor prin dezvoltarea unei proceduri de reevaluare periodică, ținând cont de 
optimul necesar; 

® Abordarea cantitativă a sarcinilor de serviciu ce trebuie realizate – Normarea muncii; 
® Identificarea de modalități compensare lipsa resurse umane - restrângere perimetre, 

patrule, puncte de lucru implicit diminuare venituri, camere video – eliminare posturi, 
fără afectarea polițiștilor de penitenciare și a misiunilor; 

® Analiza și calibrarea regulamentelor din perspectiva insuficienței resursei umane 
disponibile; 

® Analizarea impactului și a modului de funcționare a poliției penitenciare din perspectivă 
regională. 

 
5.1.2. Recrutare și repartiție: 

 

Poliția Penitenciară se asigură de atragerea și încadrarea resurselor umane cu cel mai ridicat 
nivel de pregătire, garantând ocuparea posturilor vacante prin competiție deschisă și transparența 
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cu drepturi egale pentru toți candidații, având in vedere un grad de ocupare a posturilor, 
proporțional între toate unitățile, inclusiv în cele care se confruntă cu mari dificultăți în atragerea 
de personal:  

® Realizarea unei analize care să urmărească corelarea dintre 
standarde/recrutare/admitere/repartiție; 

® Dezvoltarea individualizată a unui sistem de recrutare pliat pe caracteristicile zonei de 
recrutare (ex. diferențele dintre Craiova unde există un număr mare de candidați 
recrutați și Miercurea Ciuc unde numărul de candidați recrutați este zero) 

® Dezvoltarea unui sistem de recrutare bazat pe admiterea în școli pe posturi dedicate 
unităților, cu opțiunea redistribuirii după examen pentru ocuparea tuturor posturilor 
scoase la concurs; 

®  Dezvoltarea unei proceduri care să permită stabilizarea personalului pe funcții și 
unități.  

 
 

5.1.3. Mobilitatea în carieră 
 

Poliția Penitenciară oferă angajaților oportunitatea de a aplica, prin proceduri corecte și 
transparente, pe diferite poziții din sistem, pentru care aceștia sunt potriviți, urmărind deopotrivă 
interesele și problemele personalului dar și performanțele precum și obiectivele instituției:  

® Analizarea atribuțiilor din fișa postului și a fenomenului anexelor la fișa postului. În 
contextul optării pentru atribuții standard domeniului operativ, spre exemplu, este 
necesară o planificare anuală care să permită predictibilitatea atribuțiilor ce urmează 
a fi îndeplinite; 

® Realizarea unui ghid al carierei care să permită un echilibru între avansarea în carieră 
și reducerea mobilității; 

® Modificarea Clasificării Ocupațiilor din România (COR) prin introducerea ocupației de 
polițist de penitenciare cu studii medii și polițist de penitenciare cu studii superioare; 

® Elaborarea standardului ocupațional polițist de penitenciare ofițer, agent și agent cu 
studii superioare;  

® Analizarea modalităților de respectare a disciplinei de stat și a situațiilor care pot 
perturba situația operativă sau de altă natură care impun soluții rapide. 
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5.2. Dezvoltare Profesională și Îmbunătățirea Competențelor necesare locului de 
muncă 

 

Problemele identificate: 

® Mutări frecvente între penitenciare; 
® Motivație scăzută în activități stresante și rutiniere; 
® Nevoia dezvoltării, actualizării și antrenării competențelor necesare actuale și viitoare; 
® Pondere scăzută a participării la cursuri de FPC (11,4%). 

 

5.2.1. Formare profesională continua 
 

Poliția Penitenciară se angajează într-un proces real de pregătire a personalului pentru a 
contribui determinant la îmbunătățirea abilităților, personalității polițiștilor de penitenciare și în 
special a performanțelor acestora, prin identificarea modalităților optime de formare, cu beneficii 
clare pentru participanți, precum și cu rezultate materializate în procesul de evaluare:  

® Organizare de cursuri de pregătire pentru funcții de conducere (participanții trebuie să 
îndeplinească cerințele de ocupare a postului cu excepție ORNISS) finalizate cu testări reale. 
În funcție de punctaj poate fi creata o baza de selecție pentru împuterniciri; 

® Formarea profesională impune o modernizare a metodologiei: microlearning, aplicații mobil, 
aplicații practice, simulări situații tactice; 

® Încurajarea personalului să participe la activități de formare cu identificarea modalității de 
evitare a pierderilor salariale (sporuri); 

 

5.2.2. Promovare și avansare: 
 

Poliția Penitenciară acordă importanță promovării în carieră atât în cadrul aceleiași categorii 
profesionale cât și în categoria superioară, ca modalitate de evitare a stagnării în dezvoltarea 
polițiștilor de penitenciare care trebuie să aibă perspectiva clara a opțiunilor de avansare ierarhica, 
a unei salarizări mai avantajoase, a unei funcții mai relevante chiar dacă aceasta impune mai multă 
responsabilitate, stres sau riscuri:  
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® Organizare anual a sesiunii unice de trecere a agenților în corpul ofițerilor va permite 
ocuparea numărului mic de posturi de ofițer disponibile dar va evidenția un număr mare 
de agenți foarte bine pregătiți. Pentru aceștia este necesară o instruire profesională 
individualizată; 

® Organizare concursuri agenți în vederea ocupării unor funcții de conducere, conform 
prevederilor legale; 

® Plată salariu de comandă pentru anumite posturi de agenți (L.153/2017).  
 

5.2.3. Evaluarea performanțelor: 
 

Poliția Penitenciară evaluează corect și inteligent performanțele angajaților în scopul 
identificării priorităților în dezvoltarea individuală, precum și pentru a cunoaște în permanență 
capacitatea, potențialul și aspirațiile polițiștilor de penitenciare care trebuie să aibă încredere în 
sistemul de evaluare al instituției și să se raporteze la acesta, în activitatea desfășurată: 

® Elaborarea unei proceduri unitare de stabilire a obiectivelor în funcție de sector și 
posturi; 

® Analizarea modului de evaluare a îndeplinirii obiectivelor si evaluarea performanțelor 
având în vedere legătura dintre performanțe, resurse și riscuri; corelarea acestora cu 
gradul de asumare al riscurilor; 

® Acordarea majorărilor salariale în funcție de obiective și evaluare pe criterii concrete. 
 

 
5.3. Îmbunătățirea Condițiilor de muncă 

 

Probleme identificate: 

® Locuri de muncă puțin atractive în perioadele de creștere economică și deficit de ofertă; 
® Muncă suplimentară frecventă și epuizare profesională; 
® Stres ridicat și incidența afecțiunilor de sănătate; 
® Jumătate dintre locurile de muncă sunt caracterizate de presiune la locul de muncă. 
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Soluții propuse:  

5.3.1 Ameliorarea condițiilor de muncă 
 

  Poliția Penitenciară urmărește îmbunătățirea permanentă a condițiilor de muncă, 
echipamentelor și dotărilor în scopul creșterii încrederii polițiștilor de penitenciare în relevanța și 
rolul instituției, prin consolidarea rolului structurilor cu atribuții pe linia sănătății și securității 
muncii, precum și prin compensarea suplimentară a eforturilor și riscurilor profesionale deosebite:  

® Acordare concediu suplimentar pentru personalul care lucrează în contact direct și 
concediu plătit cu sporuri și fără să includă zile de sărbătoare legală pentru tot 
personalul; 

® Flexibilitate învoiri personal care lucrează în ture și în contact direct având în vedere 
că lipsa de resurse generează stres pe acest motiv; 

® Psihologi pentru personal in toate unitățile (sinucideri, stres, job strain) - încurajarea 
personalului pe linia consilierii psihologice; 

® CSSM sa devina o structura cu aport real in materia condițiilor de munca. 
 

 

5.3.2 Locuri de muncă atractive 
 

Poliția Penitenciară urmărește creșterea atractivității locurilor de muncă din sistemul 
penitenciar pentru a menține o ofertă competitivă având în vedere alternativele disponibile pe 
piața muncii, care implică activități mai interesante și mai puțin riscante, un pachet compensator 
mai atractiv și un management mai flexibil:  

® Eliminare locuri de muncă cu cerințe excesive și resurse insuficiente; 
® Studiere și implementare modalități de asigurare echilibru lucru/viață privată 

 

5.3.3 Recompense și recunoaștere 
 

Poliția Penitenciară construiește o cultură organizațională în care realizările sunt valorizate 
iar eforturile depuse în activitate sunt recompensate, urmărind atragerea și fidelizarea personalului 
cu cel mai înalt grad de pregătire și experiență, inclusiv pe baza recunoașterii eforturilor prin 
recompense bănești sau de alta natură:  

- Instituirea unui sistem de recunoaștere și valorizare prin recunoașterea publică 
a meritelor (inclusiv acordarea de distincții); 
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- Studierea locurilor de muncă cu cerințe excesive și diminuarea acestora 
concomitent cu încercarea de a pune la dispoziție personalului resursele 
necesare, din perspectiva jobstrain; 

- Dezvoltarea unui program de well being adresat angajaților. 
 

 

5.3.4 Rotația personalului: 
 

Poliția Penitenciară se preocupă în identificarea unor modalități de asigurare a rotației 
salariaților în locurile de muncă, urmărind echilibrarea nivelului de presiune exercitat asupra 
polițiștilor de penitenciare și acordând atenție sporită funcțiilor care implică contactul direct cu 
efectivele custodiate sau care presupun lucrul în tipuri de programe care generează suprasolicitare:  

® Conceperea unui program transparent de preluare a atribuțiilor și sarcinilor, cu 
corelarea beneficiilor și a obligațiilor având în vedere că:  

• Atragerea de personal în sectorul administrativ este foarte dificilă; 
• Administrativul preia misiuni din operativ; 
• Specializarea este operativ dar funcția din stat este individualizată; 
• Coeficientul de ierarhizare este rigid nu dinamic; 
• Fișa postului cu 50 de pagini cu toate misiunile din operativ; 
• Progresul tehnologic are impact asupra modului de organizare a sarcinilor; 

 

5.3.5 Etică și deontologie 
 

Poliția Penitenciară își asumă și promovează un set de reguli menit să orienteze salariații 
atunci când întâmpină probleme în luarea unei decizii etice, asigurând accesul general la 
documente sau alte resurse care au relevanță în materie de deontologie profesională, precum și 
prin stabilirea standardului pentru măsurarea performanței polițiștilor de penitenciare în ceea ce 
privește comportamentul ideal în cadrul instituției dar și în afara acesteia:  

® Atenție mai mare acordată debutanților chiar și după finalizarea perioadei de debut 
având în vedere dificultatea activităților și misiunilor precum și timpul extrem de redus 
alocat formării profesionale. 
® Inclusiv cei repartizați din școli ca definitivi ar trebui sa aibă o perioadă de mentoring 
(tutela - 6 luni agenți si 1 an ofițeri)  
® Codul deontologic inclus in graficul de formare cu aplicații practice referitoare la 
situații ipotetice și reale.  
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6. Foaie de parcurs privind implementarea Politicilor publice în domeniul resurselor umane 

Dezvoltarea și implementarea propunerilor de politici formulate presupune consolidarea 
cadrului legislativ care reglementează activitatea poliției penitenciare, atât prin adaptarea 
legislaţiei existente în domeniul penitenciar, cât și prin adoptarea de noi acte normative.  

 

6.1 Constituire grupuri de lucru:  
 

Având în vedere tematica propunerilor formulate, precum și necesitatea reglementării prin 
diferite acte administrative a aspectelor prezentate este necesară constituirea unor grupuri 
de lucru care să aibă în componență, minim, reprezentanți ai următoarelor structuri:  

® Direcția Management Resurse Umane  
® Direcția Juridică 
® Direcția Siguranța Deținerii și Regim Penitenciar 
® Serviciul Psihologia Personalului 
® Direcția Tehnologia Informației și Comunicații (pentru propunerile care vizează soluții 

ICT) 
® Serviciul Cabinet (Comunicare și Mass Media) – pentru propunerile care vizează 

comunicarea 
® Inspecția Muncii 
® Securitate și Sănătate în Muncă și Protecția Mediului 
® Direcția Economico Administrativă  - pentru estimările privind impactul (acolo unde 

există) a modificărilor legislative. 
 
 

6.2 Lucrările grupului/grupurilor de lucru 
 

Având în vedere că în prezent sunt derulate mai multe activități de modificare sau elaborare acte 
normative subsecvente Legii 145/2019 – Statutul polițiștilor de penitenciare este necesară o 
coordonare a grupurilor de lucru stabilite pentru dezvoltarea propunerilor de politici cu activitatea 
grupurilor de lucru stabilite pentru dezvoltarea actelor normative menționate.  

De asemenea, având în vedere intenția modificării Statutului polițiștilor de penitenciare în ceea ce 
privește aspecte neclare sau omise în cadrul Statutului (prin Ordonanță de Urgență sau Lege) este 



 

 

18 

www.poca.ro 

necesară comunicarea permanentă cu structurile de specialitate responsabile din cadrul Ministerului 
Justiției.  

Ținând cont de importanța și complexitatea aspectelor propuse a fi avute în vedere, precum și de 
constrângerea temporală impusă de adoptarea Statutului Polițiștilor de Penitenciare (elaborarea 
actelor subsecvente în termen de șase luni de la adoptare) considerăm că o parte dintre probleme 
pot fi adresate în primele 2 luni ale anului 2020. Pentru celelalte, un orizont temporal acceptabil 
ar putea fi până la finele semestrului 1 al anului viitor. De asemenea, anul 2020 reprezintă anul 
final de implementare a strategiilor  cu referință la administrația publică precum și la domeniul 
penitenciar (Strategia pentru consolidarea Administrației Publice 2014-2020, Strategia pentru 
dezvoltarea sistemului judiciar 2015-2020, Strategia de informatizare a sistemului penitenciar 2017-
2020), ceea ce va determina demersuri pentru elaborarea altor documente strategice care se pot 
baza pe observațiile SNPP.  

Însă, având în vedere că, Administrația Națională a Penitenciarelor, prin fonduri provenite din 
Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021 în cadrul Programului Justiție, și-a stabilit obiective care 
vizează domeniul politicilor propuse, considerăm imperios necesar corelarea activității de elaborare 
a actelor normative ce vizează domeniul Resurse Umane cu termenele impuse în contractul de 
finanțare.  

 
6.3 Dialogul social/ consultare publică 

 

În procesul de elaborare a actelor normative, Administrația Națională a Penitenciarelor trebuie să 
respecte prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică sens 
în care trebuie ținut cont de termenele impuse de actul normativ menționat.  

Având în vedere interesul comun privind drepturile angajaților din poliția penitenciară, prevăzute 
în propunerile formulate, SNPP își manifestă disponibilitatea de a participa cu reprezentanți la 
lucrările grupurilor de lucru și de a participa la procesul de elaborare.  

   

7. Anexe:  
 

7.1. : Raport privind aplicarea instrumentelor dezvoltate pentru fundamentarea 
politicilor de resurse umane la nivelul sistemului penitenciar 

 
7.2. : Studiu diagnostic privind ariile deficitare și dezechilibrele existente în 

domeniul resurselor umane din sistemul penitenciar 
 


