
  Sunt onorat să particip astăzi la Adunarea Generală a Sindicatului Național al 
Polițiștilor de Penitenciare, un eveniment important atât pentru dumneavoastră cât si 
pentru Administrația Națională a Penitenciarelor, în vederea asigurării continuității 
dialogului și menținerii unei linii ascendente în ceea ce privește calitatea comunicării. 

Mă bucur să afirm faptul că relațiile de colaborare dintre Administrația Națională a 
Penitenciarelor și SNPP au cunoscut o consolidare de-a lungul anilor, fapt datorat, în 
mare măsură deschiderii și transparenței reciproce, un rol important avându-l și 
reprezentanții organizației dumneavoastră, care astăzi sunt aleși sau revalidați prin vot.  

În continuare, doresc a vă prezenta principalele direcții de acțiune cu impact în 
activitatea poliției penitenciare. 

Din punctul de vedere al asigurării necesarului de personal, putem afirma că au 
fost atinse obiectivele instituționale propuse, prin înregistrarea unui număr ce reprezintă 
un maxim istoric în poliția penitenciară, respectiv de 13190 polițiști de penitenciare în 
octombrie 2022, provocarea fiind cu atât mai mare cu cât, la polul opus, în ianuarie 
2021,  a fost înregistrat cel mai mic număr de angajați din poliția penitenciară din ultimii 
15 ani, respectiv 11719 de polițiști de penitenciare. 

Prin eforturile fără precedent, conjugate atât la nivel central cât și local, ultimii ani 
au constituit un reper în demersurile de reducere a deficitului de personal, cel mai mare 
număr de posturi scoase la concurs din sursă externă fiind de aproximativ 2500 în anul 
2021. Desigur, în anul 2022 au fost continuate demersurile de asigurare cu personal în 
poliția penitenciară, în pofida limitărilor bugetare și legislative, cu prioritate în domeniile 
deficitare și pentru funcțiile specializate, în concordanță cu obiectivele instituționale 
propuse. 

 Pentru anul în curs conducerea ANP a stabilit un plan de acțiune în ceea ce 
privește scoaterea la concurs și, pe lângă posturile deja scoase la concurs în cursul lunii 
ianuarie (operativ, reintegrare social, economic, medical), în perioada următoare se au în 
vedere următoarele posturi : 155 agent operativ, 10 ofițer informatică, 10 ofițer sectorul 
economico-administrativ (economist, construcții, logistica), 10 conducător auto, 10 
asistent social. 

La momentul actual au fost inițiate demersurile pentru scoaterea la concurs din 
sursă externă a 41 posturi de medic (30 unitate + 11 spitale). În luna octombrie 2022 a 
fost transmis la Ministerul Sănătății pentru aviz și publicare în Viața Medicală Anunțul de 
scoatere la concurs din sursă externă a 59 posturi de medic (30 unități + 29 spitale) 

 Tot în acest context, este important a aminti că, noul Statut al polițiștilor de 
penitenciare a reglementat aspecte esențiale în evoluția carierei profesionale a agenților 
de poliție penitenciară și anume concursurile de trecere  a agenților în categoria ofițerilor 
(peste 500 de posturi de ofițer scoase la concurs), precum și posibilitatea ocupării unor 
funcții de conducere de către aceștia, demersuri susținute și prin eforturile organizațiilor 
sindicale. 

Dinamica de personal din ultimii 4 ani ne relevă aspecte semnificative atât în 
ceea ce privește intrările de personal cât și ieșirile din sistemul administrației 
penitenciare.  



Putem afirma că în această perioadă numărul încadrărilor în poliția penitenciară 
a cunoscut un trend ascendent, în anul 2021 având aproximativ 2000 de intrări în 
sistem, în contextul provocărilor date de ieșirile masive. 

 Un impact al numărului mare de încadrări a putut fi observat și asupra scăderii 
mediei de vârstă a personalului din poliția penitenciară, de la 41 de ani până, în prezent, 
la 36 de ani. 

Concluzia pe care o putem extrage din aceste date este aceea că, în sistemul 
administrației penitenciare, un procent de aproximativ 50% din personal este nou 
angajat.  

În acest context, principala preocupare a conducerii ANP a fost de a menține 
sistemul penitenciar în parametri optimi de funcționare. Astfel, au fost asigurate 
informațiile specifice activității profesionale, pentru aproximativ 70% dintre cei 4000 de 
noi angajați din ultimii 4 ani prin organizarea cursurilor de inițiere. 

 Desigur, suntem conștienți de faptul că deficitul mare de personal a afectat 
calitatea activităților de instruire, iar contextul pandemic a impus noi limitări/restricții în 
procesul de formare profesională, conducând la adaptarea modului de desfășurare, prin 
organizarea formelor de pregătire în format online. 

 Tot pentru asigurarea nivelului corespunzător de pregătire și specializare 
amintim colaborarea cu Jandarmeria Română în organizarea unor module de instruire 
a personalului din grupele de intervenție cât și în desfășurarea convocărilor anuale de 
specialitate. 

 În anul 2023, un deziderat al conducerii Administrației Naționale a 
Penitenciarelor este reprezentat de regândirea arhitecturii formării profesionale a 
polițiștilor de penitenciare, prin identificarea unor metode de eficientizare și dezvoltare 
a acesteia, astfel încât să răspundă nevoilor instituționale și să asigure creșterea 
profesionalismului. 

De asemenea, un alt obiectiv instituțional asumat pentru perioada imediat 
următoare vizează simplificarea și eficientizarea echivalării avizelor psihologice. Noua 
abordare urmărește facilitarea procesului prin echivalarea pe orizontală a avizelor 
psihologice. 

Politica Administrației Naționale a Penitenciarelor vizează, în mod continuu, 
stabilirea de obiective centrate pe nevoile personalului. Unul dintre aceste obiective îl 
reprezintă emiterea Deciziei Directorului General al ANP nr. 745/2022 care a vizat 
modificarea politicii de numire în funcție. Având în vedere că în realizarea oricărui obiectiv 
propus apar anumite etape intermediare, decizia amintită anterior reprezintă o astfel de 
etapă, un demers similar fiind elaborarea unei instrucțiuni care să aibă aplicabilitate 
asupra polițiștilor de penitenciare definitivi, încadrați anterior acestei decizii, astfel încât 
să fie eliminate inechitățile existente. Preconizăm că acest demers va fi finalizat în 
decursul lunii februarie, urmând ca personalul în cauză să beneficieze, de efectele 
produse, în luna martie.  



Un alt obiectiv asumat este reprezentat de îmbunătățirea condițiilor de muncă 
ale personalului, sens în care Administrația Națională a Penitenciarelor a manifestat si 
manifestă în continuare preocupare prin alocarea de fonduri strict cu această destinație, 
monitorizarea lucrărilor fiind realizată la nivelul aparatului central.  

Pentru anul 2023 s-au stabilit criterii unitare pentru monitorizarea îmbunătățirii 
condițiilor de muncă pentru polițiștii de penitenciare, care vizează: 

- efectuarea de lucrări de investiții/intervenții și lucrări de reparații curente; 
- achiziții de bunuri. 
 ANP a dispus  ca acestea să fie analizate împreună cu organizațiile sindicale. 
 În aceleași coordonate, au fost efectuate demersuri pentru echiparea 

corespunzătoare a angajaților, achiziționarea și distribuirea către unitățile penitenciare 
a 1200 de camere video corporale, dotarea cu armament care să fie în concordanță cu 
standardele de referință, demersuri de natură a crește nivelul de siguranță personală. 

Consider important de menționat Protocolul de colaborare privind organizarea și 
desfășurarea funeraliilor cu onoruri militare încheiat pentru omagierea angajaților care au 
lucrat în sistem, un aport considerabil în aprobarea acestuia avându-l Ministerul Justiției. 

O reală preocupare a Administrației Naționale a Penitenciarelor vizează procesul 
de digitalizare, respectiv de informatizare a principalelor activități profesionale 
desfășurate, astfel încât să se reducă timpii de manoperă și să se diminueze considerabil 
posibilitatea apariției de erori. 

Dintre realizările notabile în această direcție amintim: implementarea „Fișei de 
evidență” în format electronic, a aplicației informatizate Fișa de pensie (prin care perioada 
de așteptare pentru emiterea deciziei de pensionare  a scăzut considerabil - 5 zile de la 
primirea dosarului în format fizic),  a aplicației informatice TMS referitoare la gestionarea 
cererilor de transfer a deținuților.  

Totodată, ne dorim ca procesul de recrutare și selecție în vederea încadrării în 
sistemul poliției penitenciare să fie informatizat, astfel încât acesta să fie mai eficient și 
mai rapid, să vină atât în sprijinul potențialilor candidați, cât și în sprijinul managementului 
Administrației Naționale a Penitenciarelor și a unităților subordonate. În prezent, ne aflăm 
în stadiul unei consultări de piață privind identificarea unui software. 

De asemenea, în prezent, proiectul de modificare al actului normativ privind 
mutările de personal între unitățile subordonate este întru-un stadiu avansat, urmând a fi 
supus aprobării, finalitatea demersului conducând  la digitalizarea întregului proces. În 
continuare ne propunem extinderea procesului de digitalizare și la nivelul altor 
componente structurale. 

Menționez și proiectele aflate în acest moment în implementare la nivelul 
sistemului administrației penitenciare, în valoare de aproximativ 42 de milioane de euro 
și anume : Correctional: 31 milioane de euro, 4NORM-ality: 5 milioane de euro, SECURE: 
2.900.000 de euro, CHILD: 1.494.117 de euro, Consolidarea instituțională a sistemului 
penitenciar românesc: 11.219.869,90 de lei (aprox. 2.240.000 de euro). Dintre acestea, 
proiectul care are cel mai mare impact este Correctional, care chiar dacă și-a mai pierdut 
din amplitudine în contextul socio-economic, în sensul că o parte semnificativă din buget 
a fost redirecționată către componenta de construcții, totuși o sumă importantă a rămas 



dedicată formării profesionale a personalului precum și dezvoltării și implementării de noi 
instrumente în desfășurarea activității profesionale. 

În ceea ce privește reducerea deficitului și dezvoltarea infrastructurii de cazare 
anul trecut, prin eforturi comune au fost create 505 locuri noi. De asemenea, prin 
semnarea Memorandumului privind aprobarea raportului negocierii Acordului-cadru de 
împrumut dintre România și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei privind 
contractarea unui împrumut în valoare de 177 milioane Euro se urmărește crearea a 1900 
noi locuri de cazare prin construirea și înființarea a două noi penitenciare (P. Berceni și 
P. Unguriu). 

În acest context, vor fi inițiate 2 proiecte de hotărâri ale Guvernului privind 
suplimentarea numărului maxim de posturi prevăzute pentru sistemul penitenciar,  1.316 
de posturi pentru cele 2 unități penitenciare ce urmează a fi construite, respectiv pentru 
suplimentarea de posturi în unitățile care au dat în folosință noi locuri de deținere.  

Îmi exprim convingerea că Administrația Națională a Penitenciarelor va încuraja, 
în continuare, transparența, dialogul social și respectarea cadrului legal în soluționarea 
problemelor semnalate și sunt încrezător în capacitatea echipei alese astăzi de a menține 
un dialog strâns cu administrația și de a identifica împreună cele mai potrivite soluții în 
depășirea eventualelor provocări. 

 Vă mulțumesc încă o dată pentru buna colaborare și vă asigur de întreaga mea 
disponibilitate în acordarea sprijinului necesar! 

  
 


