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Catre 

Ministrul Justitiei 
Domnul Catalin Marian PREDOIU 

 
 
Spre stiinta 

Directorului General al Administratiei Nationale a Penitenciarelor 
Domnul comisar sef de politie penitenciara Tiberiu Firinel UNGUREANU 
 

 
 
 
Stimate domnule ministru 

Stimate domnule director general 
 
 
 
 
Va solicitam efectuarea unor demersuri in vederea recunoasterii meritelor si compensarii 
riscurilor personalului din Politia Penitenciara participant la combaterea COVID-19.  
 

Prin comunicarea realizata pe acest subiect, meritele personalului din sistemul nostru au fost 
recunoscute public si va multumim pentru mesajele dumneavoastra care au fost receptionate 
cu caldura de personal. Rezultatele foarte bune pe care nu le mai detaliem au fost posibile 
cu eforturi mari si cu riscuri pe masura.  
 
In Politia Penitenciara au fost implementate cele mai dure programe de lucru si cele mai 
stricte masuri de prevenire a raspandirii SARS-CoV2, avand in vedere potentialul urias de 
propagare rapida a virusului intr-un mediu inchis, suprapopulat, cu particularitati ce nu 
permit incadrarea in regulile de prevenire care impun distantare fizica, protectia cailor 
respiratorii si masuri de igiena foarte stricte. 
 
Schimburile operative au lucrat la foc continuu intr-un program care nu are legatura cu nimic 
din legislatia muncii, turele de cate 12 sau 13 ore de serviciu (in multe cazuri, fara rezerve 
de personal)  succedandu-se ziua si noaptea cu un interval de odihna intre schimburi, de doar 
12 ore. Pe langa acest program infernal, exercitarea atributiilor ce impun contact direct si o 
dinamica permanenta a activitatilor si situatiilor, purtand manusi si masti chirurgicale, intr-
un mediu marcat de tensiuni ca urmare a restrictiilor suportate de efectivele custodiate, isi 
pune amprenta drastic pe starea fizica si psihica a personalului. 
 

Nr. Inregistrare: 775/SNPP/ 20.05.2020 

Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare  
 
 
 

Afiliat: 
Federația PUBLISIND 
Blocul Național Sindical 

“În primul rând, oamenii!” 
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Presiunea foarte ridicata a fost resimtita acut si la nivel sindical, fiind foarte greu de mentinut 
un moral bun al salariatilor in plina pandemie si intr-un continuu flux de stiri alarmiste despre 
imbolnaviri, decese si pericole letale, peste toate acestea suprapunandu-se masurile care  au 
perturbat  total programul normal. 
 
Politistii de penitenciare au reusit sa tina periculosul virus departe de sectiile de detinere si 
facem tot posibilul sa mentinem aceste rezultate. In orice situatie pe care o vom intampina, 
neindeplinirea misiunilor nu este o optiune, indiferent de complexitate si pericole. Iar aceasta 
permanenta presiune intr-un context atipic pentru care nimeni nu s-a pregatit anterior, toti 
fiind fortati sa ne adaptam in mare viteza, apreciem ca este echitabil sa fie recunoscuta si 
compensata. 
 
In prezent avem dificultati majore la ocuparea posturilor din sectorul medical (chiar si fara 
concurs). Numarul de angajati cu specializare medicala scade constant la nivel de sistem, iar 
misiunile specifice sunt din ce in ce mai greu de asigurat. Personalul operativ sprijina in 
limita atributiilor si competentelor anumite activitati, fiind extrem de dificil sa se asigure 
prezenta cadrelor medicale in toate zonele in care se realizeaza  triajul epidemiologic atat la 
intrarile cat si la iesirile din unitati. 
 
Totodata concursurile pentru ocuparea posturilor vacante la nivel de sistem sunt suspendate 
de foarte mult timp, fara perspective clare in anul 2020. Efectivele de angajati continua sa 
scada prin pensionare si nu cred ca ne hazardam cand anticipam o crestere rapida a numarului 
de detinuti in perioada urmatoare, atat ca efect al eliminarii remediilor compensatorii si  
reducerii castigului in zile considerate executate pentru diferite activitati, cat si ca urmare a 
modificarilor social-economice generate de pandemia care va continua pe termen cel putin 
mediu. 

 
Demersuri solicitate: 
 

1. Includerea personalului medical din Politia Penitenciara in ordinul comun MS, MFP, 
MAI care urmeaza a fi emis, pana la finalul lunii curente, in temeiul Legii nr 56/2020 pentru 
recunoaşterea meritelor personalului medical participant la acţiuni medicale împotriva 
COVID-19: 

 
Art. 2 
(1) În sensul prezentei legi, prin personal medical care participă la acţiuni medicale 
împotriva COVID-19 se înţelege: 

a) personalul de specialitate medico-sanitar şi personalul auxiliar sanitar din 
unităţi sanitare, unităţi de asistenţă medico-socială şi instituţii medicale, 
indiferent de nivelul de subordonare sau coordonare, din farmacii comunitare, 
din cabinete de medicină de familie, din cabinete de medicină dentară, indiferent 
de forma de organizare, precum şi din cadrul altor furnizori de servicii medicale 
sau de asistenţă socială, implicat direct în acţiuni şi misiuni legate de prevenirea, 
gestionarea şi combaterea infecţiilor cu COVID-19; 

 
Art. 7 
(1) Personalul medical prevăzut la art. 2 alin. (1) care execută, conduce sau 
coordonează misiuni şi sarcini de serviciu în condiţii de pericol deosebit beneficiază, 
pe perioada stării de urgenţă, instituită astfel prin decret, precum şi pentru o 
perioadă de 3 luni de la data încetării stării de urgenţă, de un spor de până la 30%, 
calculat la salariul de bază/solda de funcţie/salariul de funcţie. 
(2) Cuantumul sporului prevăzut la alin. (1) nu se ia în calcul la determinarea limitei 
prevăzute la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. 
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(3) Categoriile de personal şi mărimea concretă a sporului se stabilesc prin ordin 
comun al ministrului sănătăţii, al ministrului afacerilor interne şi al ministrului 
finanţelor publice, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi. 
 

Personalul medical din Politia Penitenciara a fost implicat direct in misiuni de prevenire, 
gestionare si combatere a infectiilor cu COVID-19, lucru demonstrat atat prin planurile de 
masuri, deciziile si adresele emise de la inceputul situatiei cat si prin modul in care acestea 
au fost duse la indeplinire sub coordonarea Direcţiei de Supraveghere Medicală, care prin 
decizia directorului general al ANP nr. 357/27.02.2020, privind constituirea Grupului de 
Suport Tehnico - Medical, a dispus si a gestionat acţiuni de prevenire şi combatere a situaţiei 
epidemiologice cauzate de noul coronavirus. 
 
Un numar de șase unităţi au fost desemnate de ANP, prin adresa nr. 
29262/DSDRP/13.03.2020, cu completările şi modificările ulterioare, în vederea 
carantinării, monitorizării si/sau izolării respiratorii pentru persoanele private de libertate. 
Mai mult de atat, potrivit art. 24 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 489/23.03.2020, 
Penitenciarul Spital Bucureşti-Jilava a fost desemnat ca unitate sanitară care implementează 
acţiuni prioritare pentru monitorizarea, tratamentul şi îngrijirea pacienţilor cu infecţii 
emergente şi re-emergente, inclusiv pacienţii cu infecţie COVID – 19. 
 
Personalul medical din Penitenciarul Bucureşti – Jilava, Penitenciarul Spital Bucureşti – 
Jilava,  Penitenciarul Spital Dej şi Penitenciarul Giurgiu a fost implicat în activitatea de 
recoltare probe pentru depistarea infecţiei COVID - 19, derulată în cadrul anchetelor 
epidemiologice dispuse de direcţiile de sănătate publică teritoriale. In urma testelor 
efectuate, un numar de politisti de penitenciare au fost depistati pozitiv acest rezultat 
confirmand riscurile la care cei implicati s-au expus. 
 

2. Initierea procesului de elaborare a unui act normativ sau operarea unei modificari in 
actele normative aflate in vigoare, prin care sa fie prevazuta o compensatie salariala 
(majorare sau spor care nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25 din 
Legea-cadru nr. 153/2017) pentru personalul din Politia Penitenciara, altul decat cel la care 
ne-am referit la pct. 1 de mai sus, implicat in acţiuni şi misiuni legate de prevenirea, 
gestionarea şi combaterea infecţiilor cu COVID-19, similar cu modalitatea in care este 
prevazut sporul pentru personalul medical.  

 
 
 
 

Cu deosebita consideratie, 
 
 
 
 

Presedinte,    
Stefan Teoroc 

                                                              


