
 

 
                                                                                                                 Anexa  nr.  6 

                                                                                                          la Decizia A.N.P. nr.        din      
 

 
 

LISTA BAREMELOR 
privind folosirea efectivelor de persoane private de libertate la 

activităţile gospodăreşti necesare penitenciarului 
 
 
 

         I. Deservirea blocurilor alimentare unde se prepară hrana persoanelor private de libertate 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea meseriei Criterii de folosire 

1. - bucătari  sau  ajutori  de 
bucătari 

- 4 deţinuţi pentru  bucătăriile la care se prepară  hrana  pentru 
până la 200 de persoane private de libertate 
- 5 deţinuţi pentru 201-500 persoane private de libertate 
- 6 deţinuţi pentru 501-800 persoane private de libertate  
- 7 deţinuţi pentru 801-1.100 persoane private de libertate  
- 8 deţinuţi pentru 1.101-1.300 persoane private de libertate 
- 9 deţinuţi pentru 1.301-1.500 persoane private de libertate 
- 10 deţinuţi  pentru 1.501-2.000 persoane private de libertate 
- 11 deţinuţi pentru un efectiv de peste 2.000 persoane private 
de libertate 
-1 deţinut pentru prepararea hranei deţinuţilor de alte religii, în  
situaţiile când se impune .  
-1 deţinut pentru prepararea hranei deţinuţilor alocaţi la regim 
alimentar pentru diabet zaharat sau alte afecţiuni pentru care 
este prescris de către medicul unităţii un regim alimentar 
specific. 

2. - muncitori     necalificaţi  :  
 
a). - pentru pregătirea 
preliminară a alimentelor;  
 
b). - pentru transportul 
hranei la locurile de servire; 
 
 
c). - pentru distribuirea 
hranei la camerele de 
detenţie sau sălile de mese 
şi spălat vesela; 

 
 
- câte 2 pentru 100  persoane private de libertate; 
 
 
-  3 pentru fiecare cărucior de transportat hrana; 
- câte 5 pentru 200 deţinuţi, la unităţile care nu dispun de 
cărucioare pentru transportul hranei; 
 
-  1 pentru fiecare secţie de deţinere;  
- 2 peste numărul total al secţiilor de deţinere din unitate pentru 
acordarea timpului liber corespunzător; 
-  2-3 pentru fiecare secţie de deţinere unde există sală de mese; 



3. 

- brutari pentru pâine 
 

- 4 deţinuţi  pentru brutăriile în care se obţine pâinea pentru până 
la 200 persoane private de libertate; 
- 2-3 deţinuţi în plus pentru fiecare 200 persoane private de 
libertate pentru care se obţine pâinea, peste efectivul iniţial de 
200 deţinuţi,  

4. 
- măcelar 

- 3 -4 deţinuţi  în funcţie de nevoile unităţii, numai pentru 
sacrificare şi tranşare; 

 
II. Ateliere de unitate şi spălătorii  
 

5. 
- frizer  

- 1 pentru fiecare punct de primire deţinuţi 
- 2-3 pe unitate; 
- 1 pentru fiecare frizerie organizată pentru cadre; 

6. - croitori  - 1 pentru 200 persoane private de libertate; 

7. - cizmari  - 1 pentru 200 persoane private de libertate; 

8. - spălători   şi    călcători 
lenjerie  şi echipament 
(operaţiuni manuale) 

- 2 pentru  250 persoane private de libertate, în funcţie de nevoi; 

9. - spălători  şi   călcători  
   lenjerie  şi   echipament  
   (operaţiuni mecanice) 

- 1 pentru fiecare utilaj din dotare, în funcţie de nevoi; 

10. Muncitori necalificaţi:  
 
- pentru igienizarea   
lenjeriei şi echipamentului; 
 
-  pentru transportul lenjeriei 
pe secţiile de deţinere. 

 
 
- 1 pentru 250 persoane private de libertate; 
 
 
- 2-3 deţinuţi pe unitate; 

 
III. Întreţinerea şi funcţionarea instalaţiilor, utilajelor şi a clădirilor  
 

11. - electrician de întreţinere - 1 pentru 200 locuri de lampă 

12. - instalator sanitar şi 
încălzire 

- 1 pentru 100 robinete  

13. - tâmplar /geamgiu  - 1-2 deţinuţi pe unitate, în funcţie de nevoi 

14. - dulgher / dogar - 1 / unitate 

15. - mecanic 
- 1 pentru reparaţii universale 
- 1 pentru grupul electrogen 
- 1 pentru utilaje diferite 

16. - lăcătuş mecanic  - 1 - 3 / unitate 

17. 

- fochist la cazane/centrala 
pentru încălziri centrale cu 
apă caldă sau abur de 
joasă presiune 

 
- 3 deţinuţi pe schimb 
 

18.  
- fochist injectoare la 
blocurile alimentare 

- 1 deţinut pentru instalaţia de injectare de la fiecare bucătărie/ 
schimb. 

19.  

- electromecanic de 
întreţinere pentru decantor, 
hidrofor, staţie de epurarea 
apei. 

- 2 pe schimb pentru fiecare instalaţie 

20.  - vidanjor 
- 2 pentru fiecare unitate la care sunt în funcţiune W.C - uri 
vidanjabile. 



21.  
- îngrijitor cai şi conductor 
hipo 

- 1 pentru fiecare atelaj în funcţiune; 
- 1 pentru îngrijirea a 10 cai şi tineret cabalin. 

22. - fierar - potcovar - 1 / unitate; 

 
        IV. Întreţinerea mijloacelor auto 
 

23. 
- mecanici auto, electricieni 
auto sau spălători auto 

- 3 la fiecare unitate cu până la 10 mijloace de transport auto în 
exploatare. 
- 5 la fiecare unitate cu peste 10 mijloace de transport auto în 
exploatare. 
- 3 pentru fiecare grupă de 10 mijloace de transport auto în 
exploatare la unităţile cu peste 20 autovehicule. 

24. - vulcanizator - 1 pentru fiecare unitate, în funcţie de nevoi; 

25. 

- vopsitori 
- tinichigii; 
- strungar; 
- frezor; 
- electrician; 
- tâmplar carosier 
- tapiţer 
- lăcătuş 
- sudor electric şi autogen 

- 2 pentru fiecare atelier; 
- 2 pentru fiecare atelier; 
- 1 pentru fiecare utilaj; 
- 1 pentru fiecare utilaj; 
- 1 pentru fiecare atelier; 
- 1 la nevoie. 
- în funcţie de nevoi; 
- 1 la nevoie pentru parcul auto cu peste 40 mijloace de transport 
auto; 
- 1 la nevoie pentru parcul auto cu peste 40 mijloace de transport 
auto; 

 

 
        V. Alte activităţi de sprijin, suport, întreţinere şi curăţenie  
 

26. Activităţi religioase - 2 persoane private de libertate la unităţile cu capele; 

27. 

Activităţii şi programe de 
educaţie*) 

- activităţi de educaţie 
 

- activităţi cultural - artistice 
 

- activităţi ocupaţionale  
 

- activităţi sportive  
 
- activităţi tehnice în 

cadrul studioului radio-TV 
 
 

 
 
-  1 persoană privată de libertate pentru fiecare club sau 
activitate desfăşurată; 
- 2 persoane private de libertate pentru fiecare  club sau 
activitate desfăşurată ; 
- 1  persoană privată de libertate pentru fiecare  club sau 
activitate desfăşurată ; 
- 2 persoane private de libertate pentru 200 persoane private 
de libertate; 
- 2  persoane private de libertate pentru fiecare 500 persoane 
private de libertate; 
 

*) 1  persoană privată de libertate  la  fiecare secţie de deţinere 
exterioară pentru fiecare tip de activitate. 

28. 
Activitatea sectorului 

medical 

a) pentru penitenciare 
- 1 deţinut pentru dezinfecţia, a 40 grupuri sanitare; 
- 1 deţinut pentru fiecare cabinet medical (dezinfecţie - 
curăţenie); 
- 1 deţinut pentru însoţirea şi îngrijirea fiecărui deţinut care se 
încadrează în gradul I de invaliditate sau în grad de handicap 
grav sau care se află în stare de neputinţă din cauza vârstei 
sau a altor afecţiuni medicale; 



- 1 deţinut educator pentru sănătate/secţia de deţinere 
b) pentru penitenciarele spital 
- 1 deţinut pentru dezinfecţia a 80 de paturi convenţionale 
(paturi fizice + încăperi fără paturi); 
- 1 deţinut brancardier la 50 de paturi; 
- 2 deţinuţi îngrijitori pentru curăţenie în camere/50 paturi; 
- 1 deţinut îngrijitor pentru îngrijire pacienţi/25 de paturi; 
- 1 deţinut la 200 m2 pentru curăţenia pe secţii, 
compartimentele/laboratoarele de diagnostic, radiologie, 
explorări funcţionale, bloc operator, precum şi pentru însoţirea 
şi transportul bolnavilor la cabinetele medicale pentru 
investigaţii şi tratament; 

29.  - tinichigiu construcţii - 2 pentru fiecare unitate; 

30.  - zidar - 3 pentru fiecare unitate; 

31. - zugrav - 3 pentru fiecare unitate; 

32.  - faianţar - 3 pentru fiecare unitate; 

33.  - mozaicar - 2 pentru fiecare unitate; 

34. - parchetar - 1 pentru fiecare unitate; 

35. - sobar - teracotist  - 1 pentru fiecare unitate; 

36.  - instalator - 2 pentru fiecare unitate; 

37.  - strungar - 1 pentru fiecare utilaj; 

38. 
- sudor electric 
- sudor autogen 

- 2 pentru fiecare unitate; 
- 2 pentru fiecare unitate 

39. 

Manipulanţi pentru : 
 - depozite de echipament,  
alimente, furaje, cazarmare 

 
- 1 -  3 pentru fiecare depozit;  

- depozitul de carburanţi şi 
lubrifianţi 

- 2 deţinuţi pentru fiecare depozit de carburanţi şi lubrifianţi; 

- însilozat produse şi 
pregătirea conservelor pentru 
iarnă 

- în funcţie de nevoi;  

- sortarea şi trierea produselor  - în funcţie de nevoi; 
 

- încărcarea - descărcarea 
mijloacelor de transport marfă 

- în funcţie de nevoi; 
 

40. 

Activitatea de curăţenie şi 
întreţinere a: 

 
 

- punctului  primire deţinuţi; - în funcţie de nevoi; 

- sectorului administrativ - în funcţie de nevoi; 

- curţilor interioare - în funcţie de nevoi; 

- secţiilor de deţinere; - în funcţie de nevoi; 

- garderobei pentru cadre  - în funcţie de nevoi; 

- camerelor de oaspeţi din 
incinta unităţii  

- în funcţie de nevoi; 

- zonei administrative 
exterioare, postului de control, 
punctelor de acces unitate, 
bazei sportive, curţilor de 
plimbare, sectorului vizite. 

 
- în funcţie de nevoi; 

41. - tăietor lemne - 2 deţinuţi pe zi în unităţile în care se impune 



42. - ciubucitor saltele - 1 deţinut pe zi pentru ciubucitul şi repararea a 5 saltele. 

43.  - frigotehnist - 1 pentru fiecare unitate; 

 
        VI. Alte activităţi în interesul locului de deţinere în funcţie de necesităţile specifice   
 

44. 

- pentru întărirea 
dispozitivului de pază pe 
perimetrul    locului    de  
deţinere 

- în funcţie de nevoi, se pot repartiza deţinuţi care execută 
pedeapsa în regim deschis    
 

45. 
- pentru întărirea 
dispozitivului de pază pe 
punctele de lucru  

- în funcţie de nevoi, se pot repartiza deţinuţi care execută 
pedeapsa în regim deschis   
 

46. -    serviciu de planton 
- 3 deţinuţi/cameră. Serviciul de planton se execută pe timp de 
noapte, în două schimburi, organizate în intervalul orar 2200-0600.    
prin folosirea succesivă a unui număr de 2 deţinuţi.  

 
       VII. Deservirea bucătăriilor de unitate (popotelor), unde se prepară hrana pentru personal 
 

47. 

- bucătar - până la 3  deţinuţi pentru fiecare bucătărie de unitate; 

- ajutor bucătar - până la 3 deţinuţi pentru fiecare bucătărie de unitate;  

- cofetar - 1 deţinut pentru fiecare bucătărie de unitate 

- ospătar -  până la 3 deţinuţi pentru fiecare sală de mese. 

- mezelar sau carmangier - 1 deţinut pentru fiecare bucătărie de unitate  

- muncitori necalificaţi, 
pentru spălat vesela şi 
pregătit alimentele 

- până la 3 deţinuţi pentru fiecare bucătărie de unitate  

       VIII. Deservirea unităţilor care deţin câini de serviciu 

48. 

Pentru îngrijirea câinilor de 
serviciu, pregătirea hranei şi 
întreţinerea spaţiilor de 
cazare (adăposturi şi 
padocuri) 
 

- 1 - 2 deţinuţi pentru 1-5  câini de serviciu. 

 
 
IX. Norme de muncă pentru GAZ - sector zootehnic 
 

Specia şi categoria 
 

Norme de muncă pentru 1 îngrijitor 
                                       - capete - 

a). bovine 
      - vaci de lapte       
      - viţei de la înţărcare la 12 luni    
      - taurine la îngrăşat  

 
8+2 
25+2 
20+2 

b). porcine 
     - scroafe lactante cu purcei 
până la înţărcare 
     - tineret porcin 
     - porci la îngrăşat 

  
16 
 

80 
80 



 

c). ovine 
     - oi mame 
     - tineret an precedent sau 
curent 
     - ovine la îngrăşat 

 
80 

160 
 

160 

d). păsări 
        - găini ouătoare 
        - pui pentru carne  

 
- 1 deţinut pentru fiecare hală de păsări; 

e). preparator brânzeturi    - 1 deţinut, în funcţie de nevoi ; 

f) stupi -  în funcţie de nevoi; 

X. Norme de muncă pentru GAZ  - sector vegetal 

Cultura Efectiv mediu zilnic /ha 

a). - cultura mare 
b). - legumicultură 
c). - solarii şi sere 
d). - masă verde 

- 4 deţinuţi / ha; 
- 8 deţinuţi / ha; 
- 24 deţinuţi /ha; 
- 8 deţinuţi / ha; 

Denumirea meseriei Criterii de folosire 

- mecanic pentru micro FNC 
- mecanic utilaje agricole 
- observare culturi în câmp pentru 
prevenirea sustragerilor sau 
distrugerilor 

- 1 pentru fiecare utilaj; 
 - 3 pentru fiecare  10 utilaje aflate în dotare. 
- în funcţie de nevoi 


