
 
 

D E C I Z I A 
Nr. __________ din ________ 2021 

 
privind modalitatea de organizare, desfăşurare şi evaluare a activităţilor de pregătire 

fizică a polițiștilor de penitenciare 
 
 
          În conformitate cu prevederile art. 85 alin. (8) din Metodologia de organizare şi 
desfăşurare a pregătirii profesionale a poliţiştilor de penitenciare, precum şi a criteriilor de 
evaluare a rezultatelor acesteia aprobată prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 3513/C/2020; 
          În temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2016 pentru organizarea, 
funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi pentru modificarea 
Hotărârii Guvernului nr. 652/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu 
completările ulterioare, 

 
Directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor emite prezenta  

 
D E C I Z I A 

 
 

Capitolul I- Considerații generale 
 

      ART. 1 
           Prezenta decizie reglementează modalitatea de organizare, desfăşurare și evaluare 

a activității de pregătire fizică a polițiștilor de penitenciare, prevăzută la art. 85 din Metodologia 
de organizare şi desfăşurare a pregătirii profesionale a poliţiştilor de penitenciare, precum şi a 
criteriilor de evaluare a rezultatelor acesteia aprobată prin din Ordinul ministrului justiţiei nr. 
3513/C/2020. 

 
           ART. 2 

Pregătirea fizică se realizează în scopul menţinerii şi întăririi stării de sănătate, a 
îmbunătăţirii capacităţilor fizice generale, a calităţilor fizice de bază - rezistenţa, forţă, viteză, 
îndemânare – a cultivării iniţiativei, ingeniozităţii, voinţei, hotărârii, încrederii în forţele proprii, 
curajului, atenţiei, precum și în scopul dezvoltării capacităţii de orientare şi a deprinderilor de a 
acţiona rapid şi precis, inclusiv în condiţii de oboseală fizică, psihică.     

 
Capitolul II – Organizarea pregătirii fizice 

 
           ART. 3 
          (1) Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate, asigură cadrul 

instituţional pentru desfășurarea de către polițiștii de penitenciare a  cel puțin unei activități de 
pregătire fizică lunar în timpul programului de lucru, în raport cu particularităţile unităţii, situaţia 



 
operativă şi posibilităţile logistice, cu asigurarea continuităţii la serviciu, cu aprobarea 
directorului unității sau după caz a directorului/șefului structurii de specialitate. 

          (2) Participarea la activitatea de pregătire fizică reprezintă o responsabilitate 
individuală pentru poliţişti de penitenciare. 

         (3) Practicarea activităților sportive se poate realiza individual sau colectiv are un 
caracter complementar pregătirii fizice şi se poate desfăşura pe întregul parcurs al carierei. 

 
         ART. 4 
        Obiectivele generale ale pregătirii fizice în sistemul administrației penitenciare sunt 

următoarele: 
a) menţinerea şi dezvoltarea capacităţii motrice a personalului, în vederea valorificării 

posibilităţilor de efort în diferite situaţii; 
b) menţinerea stării optime de sănătate  și dezvoltarea fizică armonioasă;  
c) dezvoltarea aptitudinilor moral-afective şi educarea atitudinilor caracteriale; 
d) formarea obişnuinţei de practicare independentă şi sistematică a pregătirii fizice, în 

vederea îmbunătăţirii performanţei motrice; 
    

Capitolul III – Desfășurarea pregătirii fizice 
 
           ART. 5 

(1) Pentru desfăşurarea activităţilor de pregătire fizică a polițiștilor de penitenciare 
din sistemul administrației penitenciare, la începutul fiecărui an de pregătire, prin decizie a 
directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor sau directorului de unitate, 
după caz, se stabilesc atât zilele, cât și intervalul orar în care au loc aceste activități. 

(2) Activitatea de pregătire fizică are durata de minim 90 minute și se desfășoară 
în cursul săptămânii, de luni până vineri, în timpul programului de lucru, în spații special 
amenajate, de regulă în interiorul unității, în baza unui plan de pregătire fizică aprobat. 

(3) În situaţia în care activitățile de pregătire fizică nu se pot desfăşura în unitate, 
directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor sau directorul de unitate, după 
caz, prin structurile de resort, întreprinde demersuri pentru asigurarea accesului personalului la 
o singură bază sportivă, în vederea desfăşurării activităţii de pregătire fizică în mod centralizat. 

(4) Activitățile prevăzute la alin (1), se desfășoară sub coordonarea unui polițist de 
penitenciare licențiat în educație fizică sau care are competenţe într-o ramură sportivă, dovedite 
prin carnet de antrenor sau certificat de absolvire a unui curs autorizat, sau, în lipsa unei 
persoane cu astfel de specializări, aceste activități se pot desfășura sub coordonarea unui 
polițist de penitenciare desemnat prin decizia directorului general al Administrației Naționale a 
Penitenciarelor sau directorului de unitate, după caz. 

 
       ART. 6 
       La activitățile de pregătire fizică participă doar personalul declarat „apt medical" pentru 

efort fizic, conform tabelului întocmit de responsabilul cu sănătatea şi securitatea în muncă, în 
urma examinărilor specifice de medicina muncii, avizat de medicul şef al unităţii.   

 
        ART. 7 



 
      (1)  Documentele de organizare, planificare, evidenţă şi evaluare a pregătirii fizice sunt 

următoarele: 
a)   Planul anual de pregătire fizică - se întocmeste la începutul anului de pregătire, are 

la bază Planul tematic ce se regăseste în Anexa nr. 1 și este documentul după care se 
desfășoară activitatea de pregatirea fizică a polițiștilor de penitenciare,  acesta se redactează 
de către politistul de penitenciare desemnat să coordoneze activitățile de pregătire fizică, se 
avizeaza de șeful structurii resurse umane  și se aprobă de către conducătorul unității, urmând 
a face parte integrantă din decizia emisă cu privire la pregătirea polițiștilor de penitenciare; 
b) Tabelul nominal privind evidenţa participării personalului la activităţi de pregătire fizică 
precum și a instruirii, sub semnătură, a participanților cu privire la respectarea normelor de 
sănătate si securitate în munca pe durata desfășurării activității de pregătire fizică, conform 
modelului din Anexa nr. 2 la prezenta decizie, se întocmește de către polițistul de penitenciare 
desemnat să coordoneze activitățile de pregătire fizică cu personalul și se semnează de către 
fiecare participant la această activitate. 
 c) Procesul verbal încheiat cu ocazia evaluării anuale a pregătirii fizice a polițiștilor de 
penitenciare, conform modelului din Anexa nr. 3 la prezenta decizie, se păstrează la structura 
de resurse umane, respectiv ofițerul formare profesională, care, în funcție de promovarea 
probelor la evaluarea anuală a pregătirii fizice, acordă numărul de credite profesionale 
prevăzute de Anexa 3 la Metodologia de organizare şi desfăşurare a pregătirii profesionale a 
poliţiştilor de penitenciare, precum şi a criteriilor de evaluare a rezultatelor acesteia aprobată 
prin Ordinul ministrului justiției nr. 3513/C/2020. 
(2) După fiecare activitate de pregătire fizică, documentele de prezență se centralizează la 
ofițerul formare profesională sau înlocuitorul acestuia. 

 
 

Capitolul IV – Evaluarea pregătirii fizice 
 
           ART. 8 
       (1) Evaluarea pregătirii fizice a polițiștilor de penitenciare este o activitate opțională ce 

se desfășoară anual, în perioada  01 octombrie- 30 noiembrie, ce constă în evaluarea 
individuală a personalului. 

       (2) Activitatea de evaluare a pregătirii fizice se realizează de către o comisie stabilită 
prin decizie a directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor sau directorului 
de unitate, după caz, compusă din: 

a) un polițist de penitenciare cu funcție de conducere în calitate de  președinte; 
b) un polițist de penitenciare din corpul ofițerilor, în calitate de membru; 
c) polițistul de penitenciare desemnat să coordoneze activitățile de pregătire fizică, în 

calitate de membru; 
d) un polițist de penitenciare din cadrul biroului resurse umane, în calitate de secretar. 
(3) Promovarea probelor de evaluare este generatoare de credite profesionale, conform 

Anexei nr 3 la Metodologia de organizare şi desfăşurare a pregătirii profesionale a poliţiştilor 
de penitenciare, precum şi a criteriilor de evaluare a rezultatelor acesteia, aprobată prin Ordinul 
ministrului justiției nr 3513/C/2020. 



 
(4) Pe durata evaluarii activității pregătirii fizice, este necesară prezența unui cadru 

medical din Administratia Națională a Penitenciarelor sau unitățile subordonate, după caz, în 
vederea acordării primului ajutor de specialitate, la nevoie. 

 
          ART. 9 

 (1) Activitatea de evaluare individuală a polițiștilor de penitenciare se realizează prin 
verificare, apreciere şi notare. 

(2) Verificarea constă în parcurgerea sistemului de probe instituit prin prezenta decizie, 
respectiv alergare de viteză 50m, saritura în lungime de pe loc atât pentru bărbați cât și pentru 
femei, abdomene pentru femei și flotări pentru bărbați, reglementate în mod diferenţiat, în 
funcţie de categoriile de vârstă şi sex. 

 (3) Aprecierea constă în măsurarea performanţelor cu ajutorul unităţilor de măsură 
,metri, secunde, repetări, prin raportare la baremele prevăzute în Anexa nr. 4 la prezenta 
decizie, fiind promovati polițistii care au obtinut pentru fiecare proba minimum nota 5, iar media 
notelor obtinute la cele trei probe stabilite să fie de minimum 6. 

 (4) Notarea constă în acordarea de note sau calificative potrivit performanţelor 
realizate, raportate la grupa de vârstă și sex. 

         (5) Grupele de vârstă stabilite pentru pregătirea fizică atât pentru bărbaţi, cât şi pentru 
femei sunt următoarele: 

a) grupa I - până la 30 de ani , inclusiv ; 
b) grupa a II-a - de la 31 de ani până la 35 de ani, inclusiv; 
c) grupa a III-a - de la 36 de ani până la 40 de ani, inclusiv ; 
d) grupa a IV-a - de la 41 de ani până la 45 de ani, inclusiv ; 
e) grupa a V-a - de la 46 de ani până la 50 de ani, inclusiv ; 
f) grupa a VI-a - peste 51 de ani. 

         (6) Componenţa grupelor de vârstă se actualizează la sfârşitul fiecărui an calendaristic 
pentru anul următor de către ofițerul cu formarea profesională sau înlocuitorul acestuia. 

 
    ART.10 
    Anexele 1-4 fac parte integrantă din prezenta decizie. 
 
     ART. 11 
     Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei decizii. 
 
      ART. 12 
      Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
 
 
 
 
 


