HOTĂRÂRE
privind condiţiile de acordare a asistenţei medicale şi psihologice, medicamentelor, protezelor,
dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale, în mod
gratuit, a biletelor de tratament balnear şi recuperare fizică și psihică și a tratamentului
medical în străinătate pentru afecţiuni medicale dobândite în timpul exercitării profesiei
pentru poliţiştii de penitenciare

În conformitate cu prevederile art. 104 lit. d), h) şi n) şi al art. 113 din Legea nr. 145/2019
privind statutul poliţiştilor de penitenciare,
În temeiul prevederilor art.108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
CAPITOLUL I
Acordarea asistenţei medicale, medicamentelor, protezelor, dispozitivelor medicale
destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale, în mod gratuit, a biletelor de
tratament balnear şi recuperare fizică și psihică și a tratamentului medical în străinătate pentru
afecţiuni medicale dobândite în timpul exercitării profesiei
ART. 1
(1) Polițistul de penitenciare în activitate ori pensionat, soţul sau soţia acestuia, precum şi
copiii aflaţi în întreţinerea acestuia beneficiază, în mod gratuit, de asistenţă medicală, medicamente
şi proteze, în condiţiile prezentei hotărâri, ale actelor normative aplicabile sistemului de asigurări
sociale de sănătate și cu respectarea dispoziţiilor legale privind plata contribuției pentru asigurările
sociale de sănătate.
(2) În bugetul unităţilor din poliţia penitenciară se prevăd fondurile necesare pentru
asigurarea gratuităţii asistenţei medicale, medicamentelor, protezelor şi dispozitivelor medicale,
pentru toate categoriile de persoane care beneficiază de acest drept.
ART. 2
(1) Poliţistul de penitenciare în activitate beneficiază, în mod gratuit, în afara drepturilor
prevăzute la art. 1, şi de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau
funcţionale, cu respectarea dispoziţiilor legale privind plata contribuţiei pentru asigurările sociale
de sănătate, precum și de bilete de tratament balnear şi recuperare fizică și psihică, în condiţiile
prezentei hotărâri.
(2) Poliţistul de penitenciare în activitate are dreptul la tratament medical în străinătate
pentru afecţiuni medicale dobândite în timpul exercitării profesiei, dacă nu pot fi tratate în ţară, în
condițiile prezentei hotărâri.
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(3) Poliţistul de penitenciare în activitate beneficiază, la recomandarea medicului
oftalmolog, de lentile necesare corecţiei vizuale a căror contravaloare se decontează din bugetul
angajatorului, în limita unui plafon valoric stabilit prin ordin al ministrului justiţiei; decontarea
contravalorii privind preschimbarea lentilelor necesare corecţiei vizuale se face numai la modificarea
recomandării oftalmologice iniţiale.
(4) Poliţistul de penitenciare trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter
temporar ori care urmează cursuri de formare sau specializări în străinătate, organizate sau finanţate
de Administraţia Naţională a Penitenciarelor are dreptul la asistenţă medicală potrivit dispoziţiilor
legale privind drepturile personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu
caracter temporar.
ART. 3
În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) copii aflaţi în întreţinere:
i) copiii în vârstă de până la 18 ani sau, dacă îşi continuă studiile într-o formă de
învăţământ organizată potrivit legii, până la terminarea acestora, fără a depăşi vârsta
de 26 de ani, şi care nu realizează venituri din muncă;
ii) copiii încadraţi în grade de invaliditate, pe toată durata invalidităţii, dacă nu au
venituri proprii şi se află în îngrijirea familiei.
b) afecțiuni medicale dobândite în timpul exercitării profesiei – afecțiunile medicale
dobândite de polițistul de penitenciare în perioada desfășurării activității în sistemul administrației
penitenciare;
c) angajator – unitatea din sistemul administrației penitenciare al cărei salariat este polițistul
de penitenciare în activitate sau cea de la care s-a pensionat poliţistul de penitenciare ori, după caz,
funcţionarul public cu statut special/cadrul militar.
ART. 4
(1) Prin asistenţă medicală, în sensul prezentei hotărâri, se înţelege:
a) prestarea de servicii medicale profilactice, curative şi recuperatorii, de către personalul
medico-sanitar, indiferent de specialitatea medicală, inclusiv servicii de medicină dentară, pentru
prevenirea îmbolnăvirilor, precizarea diagnosticului şi tratamentului necesar restabilirii stării de
sănătate, recuperarea medicală a capacităţii de muncă şi efort;
b) precizarea diagnosticului, a stadiului evolutiv al bolii prin examene clinice, paraclinice, de
laborator şi de înaltă performanţă;
c) prescrierea şi efectuarea tratamentului adecvat afecţiunii, precum şi a unor proceduri
complementare de tratament, atât pe perioada internării, cât şi pe perioada asistenţei ambulatorii,
a celei recuperatorii, de îngrijiri medicale la domiciliu şi cea a dispensarizării;
d) asistența medicală specifică personalului din sistemul administrației penitenciare.
(2) Asistența medicală prevăzută la alin. (1) lit. a)-c) se acordă prin intermediul furnizorilor
de servicii medicale evaluaţi şi autorizaţi potrivit legii, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de
asigurări de sănătate.
ART. 5
(1) Prin intermediul personalului medico-sanitar angajat în poliția penitenciară, care are ca
atribuție de serviciu asigurarea asistenței medicale a personalului, se asigură asistență medicală
specifică, astfel:
a) servicii de asistență medicală profilactică;
b) servicii de asistență medicală care fac obiectul medicinei de familie;
c) servicii de medicină dentară, în funcţie de spațiile şi de dotările disponibile;
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d) servicii de medicina muncii;
e) asistenţa medical-curativă şi profilactică specifică locului de muncă, pe timpul ședințelor
de tragere cu armamentul din dotare, a exerciţiilor de alarmare şi mobilizare, precum și în alte
misiuni medicale dispuse;
f) evaluarea medicală efectuată, după caz, personalului înainte de intrarea în serviciu sau
aflat în serviciu;
g) evaluare medicală și întocmirea documentelor medicale în cazul recrutării pentru ocuparea
posturilor vacante scoase la concurs sau admiterea la instituţiile de învăţământ destinate sistemului
penitenciar;
h) activităţile pentru acordarea primului-ajutor personalului în cazul incidentelor și în cazul
accidentelor de muncă;
i) întocmirea documentației necesare expertizării medico-militare pentru poliţiştii de
penitenciare în activitate şi elevilor instituţiilor de învăţământ din sistemul penitenciar.
(2) Pentru serviciile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c), beneficiarii dreptului la asistenţă
medicală pot opta și pentru alți furnizori de servicii medicale evaluați şi autorizați potrivit legii decât
personalul prevăzut la alin. (1), conform prevederilor legale în domeniul sănătății.
(3) Pentru asigurarea serviciilor de asistenţă medicală prevăzute la alin. (1) lit. b), medicii
de familie din rețeaua sanitară proprie a sistemului administrației penitenciare intră în relaţie
contractuală cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și
Autorității Judecătorești, denumită în continuare C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.; aceștia pot înscrie pe listele
de capitaţie nominale poliţişti de penitenciare în activitate sau pensionari, soţul sau soţia acestora,
precum şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora, care au optat pentru medicii de familie respectivi,
cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
(4) La nivelul unităților din sistemul penitenciar care nu au încadrate posturi de personal
medico-sanitar, serviciile prevăzute la alin.(1) se pot asigura și prin intermediul personalului medicosanitar din afara sistemului administrației penitenciare, cu obligația ca, pentru serviciile prevăzute
la alin.(1) lit. b), medicii să intre în relaţie contractuală cu C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.
(6) Dotarea minimă obligatorie pentru cabinetele medicale de unitate prin intermediul cărora
se asigură asistență medicală a personalului este cea stabilită prin legislația sanitară națională.
(7) Pentru situații de urgență medico-chirurgicală, în vederea stabilizării bolnavului sau după
caz a realizării condițiilor optime de evacuare medicală a acestuia, se utilizează medicamentele,
soluțiile și materialele sanitare din trusa medicală de urgență, a cărei dotare şi condiții de utilizare
se stabilesc prin decizie a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor.

ART. 6
(1) Persoanele prevăzute la art.1 beneficiază în mod gratuit de medicamente, după cum
urmează:
a) medicamente din Lista cu medicamente de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie
personală, a căror contravaloare se suportă din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale
de Sănătate, denumit în continuare F.N.U.A.S.S., cu excepţia contribuţiei personale a asiguratului,
care se decontează din fondurile prevăzute cu această destinaţie în bugetul angajatorului.
b) medicamente din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman din România, elaborat de
Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, altele decât cele prevăzute la lit.
a), a căror contravaloare se decontează din fondurile prevăzute cu această destinaţie în bugetul
angajatorului.
(2) Medicamentele se achiziţionează din oricare farmacie comunitară, pe bază de recepte
compensate şi/sau recepte simple, după caz.
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(3) În cazul medicamentelor compensate prescrise pe recepte compensate sau pe recepte
simple se decontează numai partea necompensată din contravaloarea medicamentului.
ART. 7
(1) Asistenţa medicală, medicamentele, protezele şi dispozitivele medicale se acordă numai
pe baza biletului de trimitere/internare, a receptei medicale, deciziei medicale, recomandării
medicale sau, după caz, a altor documente medicale, cu respectarea prevederilor legale referitoare
la întocmirea şi eliberarea acestora.
(2) Fac excepţie de la prevederile alin.(1) serviciile de medicină dentară şi realizarea
protezelor dentare.
ART. 8
(1) În vederea corectării deficienţelor organice sau funcţionale, persoanele prevăzute la art.1,
au dreptul, pe baza recomandărilor medicale de specialitate, la proteze gratuite, decontate conform
prevederilor contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului
de asigurări sociale de sănătate, denumit în continuare contract-cadru.
(2) În cazul în care deficienţele organice sau funcţionale au apărut ca urmare a unui accident
de muncă ori a unei boli profesionale, contravaloarea protezelor necesare pentru corectarea acestor
deficienţe se suportă integral din bugetul angajatorului.
ART. 9
(1) Polițiștii de penitenciare au dreptul la servicii medicale corespunzătoare leziunilor şi
afecţiunilor cauzate prin accidente de muncă sau boli profesionale, după cum urmează:
a) asistenţa medicală de urgenţă la locul accidentului, în mijloace de transport specializate şi
în unităţi sanitare;
b) tratament medical ambulatoriu, analize medicale şi medicamente, prescrise de medic;
c) servicii medicale, cu prioritate în spitale sau clinici specializate pentru boli profesionale;
e) tratament de recuperare funcţională în unităţi speciale;
f) servicii de chirurgie plastică şi reparatorie;
g) servicii de fizioterapie;
h) cure balneoclimaterice prescrise de medic;
g) dispozitive medicale în vederea corectării şi recuperării deficienţelor organice, funcţionale
sau fizice.
(2) Fondurile necesare decontării prestaţiilor şi serviciilor prevăzute la alin. (1) se suportă
integral din bugetul unităţilor din poliţia penitenciară.
ART. 10
(1) Poliţistul de penitenciare în activitate are dreptul la tratament medical în străinătate, în
cazurile în care afecţiunile medicale sunt dobândite în timpul exercitării profesiei și nu pot fi tratate
în țară.
(2) Trimiterea la tratament în străinătate se face pentru polițiștii de penitenciare care au
parcurs toate nivelurile de acordare a asistenței medicale, respectiv asistența medicală primară, de
specialitate, dar a căror sănătate nu a fost restabilită.
(3) În aplicarea prevederilor alin. (1) este necesară întocmirea unui dosar medical de către
medicul curant care cuprinde și recomandarea privind necesitatea efectuării tratamentului medical
în străinătate.
(4) Dosarul medical al polițistului de penitenciare este înaintat de către unitatea în care acesta
este încadrat către structura de specialitate din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, în
vederea obţinerii confirmării din partea Ministerului Sănătăţii a imposibilității tratării în țară a
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afecțiunii medicale și a emiterii unei recomandări de efectuare a tratamentului într-o unitate de
profil din străinătate.
(5) Costul tratamentului în străinătate, precum și cheltuielile aferente efectuate în aplicarea
prevederilor alin. (1) se decontează din fondurile prevăzute cu această destinație în bugetul
angajatorului.
(6) Prin ordin comun al ministrului justiției și ministrului sănătății se aprobă metodologia privind
trimiterea la tratament în străinătate și cheltuielile aferente supuse decontării.
ART. 11
(1) Poliţistul de penitenciare are dreptul, pe baza recomandărilor medicale de specialitate, la
bilete de tratament balnear și recuperare fizică și psihică, care se acordă gratuit în cazul efectuării
tratamentului în una dintre unitățile de recuperare și tratament aflate în relaţie contractuală cu o
casă de asigurări de sănătate.
(2) Cheltuielile necesare pentru asigurarea dreptului prevăzut la alin. (1) se suportă din bugetul
F.N.U.A.S.S. administrat prin casele de asigurări de sănătate, conform prevederilor contractuluicadru.
(3) Cuantumul contribuției personale din contravaloarea serviciilor medicale prestate în
aplicarea prevederilor alin. (1) se decontează din fondurile prevăzute cu această destinație în
bugetul angajatorului.
ART. 12
(1) Cheltuielile necesare pentru acordarea asistenţei medicale, a medicamentelor, protezelor
dentare şi dispozitivelor medicale se suportă din F.N.U.A.S.S., conform prevederilor în vigoare ale
contractului-cadru.
(2) Cuantumul contribuţiei personale şi al coplăţii achitate de persoanele prevăzute la art.1 din
valoarea cheltuielilor pentru asistenţă medicală, medicamente, proteze dentare şi dispozitive
medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale, se decontează din fondurile
prevăzute cu această destinaţie în bugetul angajatorului.
(3) Decontarea cheltuielilor pentru serviciile de medicină dentară și proteze dentare se
realizează din bugetul angajatorului la nivelul tarifelor prevăzute de normele de aplicare a
contractului-cadru.
(4) În cazul în care cabinetele de medicină dentară sunt în relaţie contractuală cu casa de
asigurări de sănătate, se decontează din bugetul angajatorului numai contribuţia personală prevăzută
în normele de aplicare a contractului-cadru, în limita tarifului prevăzut de acesta.
ART.13
(1) Pentru a putea beneficia de rambursarea contribuţiei personale şi a coplăţii achitate,
persoanele prevăzute la art.1 au obligaţia să se adreseze furnizorilor evaluaţi şi autorizaţi potrivit
prevederilor legale, aflaţi în relaţii contractuale cu casa de asigurări de sănătate.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul serviciilor de medicină dentară şi procurării
protezelor dentare și lentilelor de corecţie.
(3) Decontarea contribuţiei personale, a coplăţii sau, după caz, a tarifului integral se aprobă
de ordonatorul de credite, în baza cererii formulate de asigurat, însoţită de documente justificative,
în termen de 60 de zile de la data înregistrării cererii.
(4) Prin documente justificative se înţelege:
a) recepta şi, după caz, recomandarea medicală, fişa de tratament dentar, radiografii dentare
iniţiale, în original sau în fotocopie semnată şi parafată de către medicul curant;
b) documente care atestă plata, în original, cu specificarea distinctă a obiectului plăţii:
contribuţie personală, coplată, tarif integral, după cum urmează:
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i) pentru medicamente: factură şi bon fiscal cu menţionarea denumirii, cantităţii şi
preţului pentru fiecare medicament achiziţionat;
ii) pentru serviciile de medicină dentară și proteze dentare: factură cu denumirea
manoperelor, numărul de acte terapeutice, codul şi tariful acestora și bon
fiscal/chitanță;
iii) pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare a sănătăţii: factură, bon
fiscal/chitanță şi decont de cheltuieli;
iv) pentru proteze şi dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice
sau funcţionale, cu excepţia lentilelor necesare corecţiei vizuale: factură şi bon fiscal
cu menţionarea denumirii, cantităţii şi contribuţiei personale suportate de asigurat;
v) pentru lentile de corecţie: factură şi bon fiscal;
vi) alte servicii medicale: factură, bon fiscal/chitanță şi după caz, decont de cheltuieli.
c) după caz, fotocopii ale documentelor care atestă calitatea de soţ/soţie al/a poliţistului de
penitenciare sau copil aflat în întreţinerea poliţistului de penitenciare;
d) documente care atestă faptul că nu realizează venituri din salarii;
(5) Cererile pentru decontarea contribuţiei personale, a coplăţii sau, după caz, a tarifului
integral se depun la compartimentul secretariat al angajatorului, în termen de 6 luni de la emiterea
documentelor fiscale de plată, dar nu mai târziu de 3 ani de la data plăţii contribuţiei personale, a
coplăţii sau, după caz, a tarifului integral.
(6) Cererile de decontare însoţite de documentele justificative sunt certificate din punct de
vedere al realităţii, regularităţii şi legalităţii de către structura medicală a ordonatorului de credite,
care, după caz, poate solicita documente medicale suplimentare.
(7) După certificarea de către structura medicală, cererile de decontare sunt transmise
compartimentului financiar – contabil, pentru punerea în plată.
ART.14
Serviciile care nu pot fi decontate din bugetul angajatorului sunt:
a) serviciile hoteliere cu grad înalt de confort;
b) corecţiile estetice, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege;
c) eliberarea actelor medicale solicitate de autorităţile care prin activitatea lor au dreptul să
cunoască starea de sănătate a asiguraţilor;
d) fertilizarea in vitro;
e) transplantul de organe şi ţesuturi, conform prevederilor legale în vigoare;
f) asistenţa medicală la cerere;
g) contravaloarea unor materiale, accesorii necesare corectării văzului şi auzului: baterii
pentru aparatele auditive, rame de ochelari de vedere;
h) serviciile medicale solicitate de asigurat;
i) cheltuielile cu medicamente şi materiale sanitare din unităţi medico-sociale;
j) serviciile hoteliere solicitate de pacienţii ale căror afecţiuni se tratează în spitalizare de
zi;
k) serviciile de planificare familială acordate de medicul de familie în cabinetele de planning
din structura spitalului;
l) serviciile medicale, medicamentele, materialele sanitare, dispozitivele medicale şi altele
asemenea, asigurate gratuit în cadrul programelor naţionale de sănătate;
m) cheltuielile de cazare şi masa din unităţile hoteliere cu bază de tratament;
n) serviciile medicale, medicamentele, materialele sanitare, protezele și dispozitivele
medicale la care persoanele prevăzute la art. 1 au dreptul, în mod gratuit, în calitatea lor de asiguraţi
în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România;
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o) serviciile medicale, medicamentele, materialele sanitare şi dispozitivele medicale
acordate în străinătate, cu excepţia cazurilor prevăzute de prezenta hotărâre.
ART. 15
(1) Polițiștii de penitenciare beneficiază de concedii medicale în condiţiile legii.
(2) În cazul pierderii temporare sau definitive a capacităţii de muncă, expertizarea medicală
a polițiștilor de penitenciare va fi efectuată de către comisiile de specialitate din reţeaua sistemului
de apărare, ordine publică şi securitate naţională.
(3) După împlinirea a 90 de zile de absenţe de la program într-un interval de 365 de zile, din
motive medicale, poliţistul de penitenciare va fi expertizat medical în vederea stabilirii stării de
sănătate şi a capacităţii de muncă, conform prevederilor legale în vigoare privind constituirea,
organizarea, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de expertiză medico-militară.
(4) Comisiile de expertiză medico-militare, în funcţie de caracterul şi evoluţia bolii, pot
propune prelungirea concediului medical până la totalizarea a 180 de zile de incapacitate temporară
de muncă sau pensionarea medicală a celor expertizaţi, în funcţie de gradul de pierdere a capacităţii
de muncă, cu încadrarea acestora în grade de invaliditate.
(5) Pentru toate cazurile expertizate medical, comisiile de expertiză medico-militară emit
certificate medicale în cazul prelungirii concediilor medicale peste 90 de zile sau decizii medicale,
care vor fi înaintate spre avizare Comisiei centrale de expertiză medico-militară.
(6) În situaţia în care evoluţia şi caracterul bolii conduc la concluzia că sunt posibilităţi de
recuperare, comisiile de expertiză medico-militară pot face propuneri de acordare a unor concedii
medicale de recuperare de până la 120 de zile, în continuarea celor 180 de zile.
(7) În cazul unor boli speciale, durata concediilor medicale de recuperare este mai mare şi se
diferenţiază în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind concediile şi indemnizaţiile de
asigurări sociale de sănătate.
(8) Acordarea concediilor medicale de recuperare şi plata în continuare a drepturilor bănești,
conform reglementărilor în vigoare privind salarizarea polițiștilor de penitenciare, pentru cazurile
prevăzute la alin. (6) şi (7), se fac numai cu aprobarea ministrului justiţiei.
(9) Dispoziţiile prezentului articol referitoare la expertizarea medicală în vederea stabilirii
stării de sănătate pentru îndeplinirea serviciului în sistemul administraţiei penitenciare sunt
aplicabile în mod corespunzător şi elevilor instituțiilor de învățămant proprii ale sistemul
administrației penitenciare aflaţi în pregătire într-o instituţie de învăţământ din sistemul
penitenciar.
ART. 16
(1) Normele metodologice privind efectuarea examenelor medicale pentru admiterea în
instituţii de pregătire a poliţiştilor de penitenciare, încadrarea şi transferul în poliţia penitenciară
se aprobă prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
(2) Contravaloarea investigaţiilor şi a serviciilor medicale este plătită de candidat
prestatorilor acestor servicii.
ART. 17
(1) Controlul medical periodic, altul decât cel prevăzut în contractul-cadru, pentru personalul
din sistemul administraţiei penitenciare, se efectuează de către medicul de medicina muncii.
(2) Contravaloarea examenelor de specialitate solicitate cu prilejul controlului medical
periodic prevăzut la alin. (1) este suportată de la bugetul unității.
CAPITOLUL II
Asistenţa psihologică
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ART. 18
(1) Polițiștii de penitenciare în activitate beneficiază de asistență psihologică asigurată în
mod gratuit de psihologii de personal din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor și
psihologii de personal de la nivelul unităților subordonate, în condițiile prezentei hotărâri.
(2) Prin asistență psihologică se înțelege totalitatea serviciilor psihologice asigurate de către
psihologii de personal din poliţia penitenciară.
(3) În cadrul serviciilor psihologice prevăzute la alin. (2) sunt incluse: evaluarea psihologică
și asistenţa psihologică specifică - profilactică, primară și recuperatorie.
ART. 19
(1) Evaluarea psihologică este procesul de cunoaştere şi estimare cantitativă şi calitativă, prin
utilizarea unor metode şi tehnici specifice, fundamentate ştiinţific, a parametrilor de stare şi de
funcţionare psihologică a individului.
(2) Asistenţa psihologică specifică a polițiștilor de penitenciare constă într-un ansamblu de
programe şi măsuri menite să asigure capacitatea optimă a individului din punct de vedere al
parametrilor psihici. Asistenţa psihologică specifică are ca obiective asigurarea condiţiilor privind
adaptarea personalului la mediul de muncă specific, îmbunătăţirea performanţelor profesionale,
remisiunea stărilor disfuncţionale identificate.
ART. 20
(1) Evaluarea psihologică se realizează:
a)
în scopul selecției de personal, în vederea ocupării unor posturi pentru care evaluarea
psihologică este prevăzută de legislaţia în vigoare;
b)
periodic, conform prevederilor Anexei 1 la Hotărârea Guvernului nr. 355/2007 privind
supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările și completările ulterioare, în cazul personalului
prevăzut de legislația privind supravegherea sănătății lucrătorilor, iar pentru celelalte categorii de
personal, la intervalele de timp stabilite prin decizie a directorului general al Administrației
Naționale a Penitenciarelor, la propunerea serviciului specializat în psihologia personalului;
c)
la sesizarea conducerii unităților din sistemul administraţiei penitenciare, în scopul
prevenirii evenimentelor negative, în cazul apariţiei unor comportamente dezadaptative în rândul
personalului încadrat în sistemul administraţiei penitenciare/elevilor instituţiilor de învăţământ din
sistemul administraţiei penitenciare;
d)
în vederea completării dosarului constituit pentru prezentarea la comisia de expertiză
medico-militară, potrivit reglementărilor în vigoare aplicabile în sistemul de apărare, ordine publică
şi securitate naţională.
(2) Evaluarea psihologică periodică, cea solicitată în vederea completării dosarului constituit
pentru prezentarea la comisia de expertiză medico-militară și la sesizare este obligatorie pentru
polițiștii de penitenciare.
ART. 21
(1) Evaluarea psihologică în scopul selecţiei de personal are ca scop avizarea psihologică a
candidaţilor în vederea:
a) participării la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care pregătesc
personal pentru poliția penitenciară;
b) schimbării/mutării pe funcţiile vacante în/între unităţile penitenciare, pentru categoriile
de personal asociate cu riscuri psiho-fizice şi psiho-sociale, în situațiile prevăzute de legislația în
vigoare;
c) participării la concursurile de ocupare a posturilor vacante din poliția penitenciară.
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(2) Evaluarea psihologică prevăzută la alin. (1) are caracter eliminatoriu şi se realizează în
mod gratuit pentru polițiștii de penitenciare în activitate, în baza adeverințelor eliberate de
structura de resurse umane din unitatea în care sunt încadrați.
ART. 22
Mijloacele, metodele și procedeele specifice, necesare pentru asigurarea serviciilor
psihologice se stabilesc prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a
Penitenciarelor, la propunerea structurii de specialitate din Administrația Națională a
Penitenciarelor.
ART. 23
(1) Asistenţa psihologică specifică este de următoarele tipuri:
a) profilactică – care presupune desfăşurarea de activităţi şi programe menite să îi asigure
individului capacitatea de a face faţă mediului biopsihosocial, prin identificarea eventualelor
vulnerabilităţi psihice şi dezvoltarea mecanismelor de adaptare;
b) primară – care implică proiectarea şi desfăşurarea activităţilor sau programelor psihologice
în scopul autocunoaşterii, optimizării şi dezvoltării personale, al prevenţiei şi/sau remisiunii
problemelor de natură psihologică, precum şi managementul stresului;
c) recuperatorie – care vizează modalităţi de remisiune prin consiliere sau psihoterapie a unor
manifestări dezadaptative, tulburări/afecţiuni psihice şi/sau soluţionarea unor probleme de natură
psihosocială.
(2) Psihologii de personal desfăşoară toate tipurile de asistenţă psihologică, conform
competenţelor conferite de specialitatea în care deţin atestatul de liberă practică şi treapta de
specializare.
(3) Psihologii de personal oferă asistență psihologică și suport de specialitate în situația
producerii incidentelor critice și operaționale, conform legislației specifice în vigoare.
ART. 24
(1) Asistența psihologică profilactică, primară și recuperatorie se acordă la solicitarea
persoanelor în cauză ori ca urmare a recomandărilor psihologilor de personal ori ale medicului
specialist, cu acordul persoanelor în cauză.
(2) Asistența psihologică prevăzută la alin. (1) se acordă polițiștilor de penitenciare în
activitate, precum și elevilor din instituţiile de învăţământ din poliția penitenciară, atât față în față,
cât și online, în timpul programului de lucru al psihologului de personal.
CAPITOLUL III
Dispoziţii finale
ART. 25
Pentru cabinetele medicale de unitate din cadrul unităților sistemului administrației
penitenciare, contractul de furnizare de servicii medicale în asistența medicală primară se încheie
între spitalul-penitenciar la care cabinetul medical de unitate este arondat și Casa Asigurărilor de
Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești, conform
reglementărilor specifice.
ART. 26
Prevederile prezentei hotărâri se aplică în mod corespunzător şi polițiștilor de penitenciare
din Ministerul Justiţiei.
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ART. 27
(1) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr.
1.996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice, a
medicamentelor şi a protezelor pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul
administraţiei penitenciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.134 din 1
decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Actele normative adoptate în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.996/2004, cu modificările
şi completările ulterioare, rămân în vigoare până la intrarea în vigoare a actelor normative care au
același obiect de reglementare şi care vor fi adoptate în temeiul prezentei hotărâri, în măsura care
nu contravin acesteia.
(3) Actele normative prevăzute la alin. (2) se adoptă în termen de 6 luni de la data intrării în
vigoare a prezentei hotărâri.
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