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Referat de aprobare  
 a deciziei directorului general al ANP privind modalitatea de organizare, desfăşurare 

şi evaluare a activităţilor de pregătire fizică a polițiștilor de penitenciare 
 

Pregătirea fizică a polițiștilor de penitenciare este o componentă a procesului de pregătire 
continuă ce se execută în scopul orientării activităţii fizice spre formarea şi dezvoltarea capacităţii 
motrice şi a calităţilor psihice din sfera cognitivă, volitivă şi afectivă a personalului, necesare 
îndeplinirii misiunilor încredinţate.     

Un obiectiv prioritar al Administrației Naționale a Penitenciarelor este asigurarea cadrului 
instituţional prin care să se realizeze cel puțin o activitate de pregătire fizică lunar pentru polițiștii 
de penitenciare, in timpul programului de lucru, în raport cu particularităţile unităţii, situaţia 
operativă şi posibilităţile logistice, cu asigurarea continuităţii la serviciu, cu aprobarea directorului 
general sau directorului de unitate, după caz. 

Potrivit dispoziţiilor art. 85 alin. (8) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a 
pregătirii profesionale a poliţiştilor de penitenciare şi criteriile de evaluare a rezultatelor acesteia 
aprobată prin  Ordinul ministrului justiției nr 3513/C/2020,“modalitatea de organizare, desfăşurare 
şi evaluare a activităţilor de pregătire fizică se stabileşte prin decizie a directorului general.” 

Pentru a veni în întâmpinarea cerinţelor privind pregătirea fizică, s-a constituit un grup de 
lucru pentru elaborarea proiectului deciziei pentru aprobarea modalitatății de organizare, 
desfăşurare şi evaluare a activităţilor de pregătire fizică a polițiștilor de penitenciare, care 
cuprinde; 

 Organizarea pregătirii fizice - reprezintă activitatea inițială ce constă în stabilirea, prin 
decizie, la începutul fiecărui an de pregătire, a activităților de pregătire fizică ce se vor desfășura 
de regulă în unitate în spații special amenajate, în timpul programului de lucru, în raport cu 
particularităţile unităţii, situaţia operativă şi posibilităţile logistice, cu asigurarea continuităţii la 
serviciu, cu aprobarea directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor sau 
directorului de unitate, după caz, precum și persoanei desemnate a desfășura aceste activități cu 
polițiștii de penitenciare. 

În situaţia în care pregătirea fizică nu se poate desfăşura în unitate, directorul întreprinde 
demersuri pentru asigurarea accesului personalului la o singură bază sportivă, în vederea 
desfăşurării activităţii de pregătire fizică centralizat. 

 Desfășurarea pregătirii fizice - reprezintă activitățile de pregătire fizică desfășurate de 
personal, in baza unui plan, 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, desemnat de directorul general sau directorul de 
unitate după caz, activități desfășurate în baza unui plan de pregătire fizică elaborat la începutul 
fiecărui an de pregătire. 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. 

De asemenea, în cuprinsul proiectului s-a prevăzut că evaluarea pregătirii fizice a 
polițiștilor de penitenciare este opțională, această activitate urmând a se desfășura anual, în 
perioada octombrie-noiembrie și va cuprinde evaluarea individuală a personalului realizată prin 
verificare, apreciere si notare, în baza unor bareme stabilite în mod diferențit pe categorii de 
vârstă și sex, de către o comisie de evaluare stabilită prin decizia conducătorului unității.  
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Pe durata evaluării activității pregătirii fizice este necesară prezența unui cadru medical 
din Administrația Națională a Penitenciarelor sau din cadrul cabinetului medical al unității 
penitenciare, după caz, în vederea acordării primului ajutor de specialitate, la nevoie.  

Relevant în acest sens este și faptul că doar în urma promovării probelor, politistului de 
penitenciare i se vor acorda credite profesionale în numărul prevăzut 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. În consecință acordarea de credite profesionale se va realiza numai în cazul în 
care se realizează evaluarea pregătirii fizice și numai în cazul în care vor fi promovate probele de 
evaluare. 

Proiectul de decizie privind modalitatea de organizare, desfăşurare şi evaluare a 
activităţilor de pregătire fizică a polițiștilor de penitenciare va fi transmis spre consultare unităților 
subordonate și structurilor de specialitate din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor 
precum și organizaţiile sindicale reprezentative și va urma procedura de transparență 
decizională, prin postarea pe site-ul instituției 

Faţă de cele prezentate mai sus, a fost elaborat proiectul de Decizie privind modalitatea 
de organizare, desfăşurare şi evaluare a activităţilor de pregătire fizică a polițiștilor de 
penitenciare, prevăzut de art 85 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a pregătirii 
profesionale a poliţiştilor de penitenciare şi criteriile de evaluare a rezultatelor acesteia, aprobat 
prin Ordinul ministrului justiției nr 3513/C/2020,  pe care, dacă sunteţi de acord, vă rugăm să 
aprobați postarea pe site-ul instituției. 
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