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Referat de aprobare  
a Deciziei directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor pentru 
aprobarea competenţelor necesare exercitării funcţiei publice în care vor fi numiți 

poliţistii de penitenciare definitivi, după finalizarea perioadei de stagiu 
 
 
 

Pregătirea profesională este un proces de instruire prin care persoanele dobândesc 
noi cunoștințe teoretice și abilități practice necesare pentru realizarea sarcinilor de serviciu 
într-o manieră cât mai eficientă. 

Un obiectiv prioritar al Administrației Naționale a Penitenciarelor este armonizarea 
permanentă a pregătirii profesionale a personalului, atât din punctul de vedere al legislaţiei 
specifice sistemului penitenciar, cât şi din perspectiva legislaţiei aplicabile formării profesionale 
a adulților.   

Prezentul proiect de act normativ a fost emis în temeiul Legii nr. 145/2019 privind 
statutul polițiștilor de penitenciare și al Ordinului ministrului justiției nr. 3513/C/2020 pentru 
aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a pregătirii profesionale a poliţiştilor de 
penitenciare, precum şi a criteriilor de evaluare a rezultatelor acesteia, fiind totodată avute în 
vedere şi prevederile Ordonanței de urgență nr. 129/2000 privind formarea profesională a 
adulților. 

Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (7) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a 
pregătirii profesionale a poliţiştilor de penitenciare, precum şi a criteriilor de evaluare a 
rezultatelor acesteia, aprobată prin OMJ nr. 3513/2020,  „Planul de învăţământ al cursurilor de 
iniţiere se întocmeşte astfel încât să asigure dobândirea competenţelor necesare exercitării 
funcţiei publice în care va fi numit ca poliţist de penitenciare definitiv, competenţe care se 
stabilesc prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.” 

Cursul de iniţiere a poliţiştilor de penitenciare debutanţi reprezintă, potrivit art. 24 din  
același act normativ, o activitate de pregătire profesională prin care se asigură dobândirea, 
dezvoltarea sau completarea cunoştinţelor, deprinderilor sau competenţelor profesionale 
specifice sistemului penitenciar şi funcţiei în care au fost numiţi. 

Pentru a veni în întâmpinarea cerinţelor privind exercitarea profesiei de polițist de 
penitenciare, prezenta decizie stabilește competenţele generale necesare exercitării funcţiei 
publice în care vor fi numiți aceștia, după finalizarea perioadei de debut.  

Acestea se diferențiază pe categorii de personal, respectiv agenți și ofițeri, în cazul 
celor din urmă fiind necesară dobândirea inclusiv a unor competențe în domeniul 
managementului penitenciar.  

Competențele profesionale necesar a fi dobândite în urma cursurilor de inițiere de către 
toate categoriilor de personal includ:  
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- Aplicarea  legislației drepturilor omului în activitatea specifică sistemului penitenciar;  
- Aplicarea legislaţiei specifice sistemului penitenciar; 
- Aplicarea normelor specifice sistemului penitenciar, de administrare a bunurilor, de 

securitate şi sănătate în muncă şi de prevenire şi stingere a incendiilor; 
- Aplicarea normelor privind protecția informațiilor clasificate specifice sistemului 

penitenciar; 
- Acordarea primului ajutor medical prespitalicesc; 
- Aplicarea regulilor privind întreţinerea, portul, păstrarea și utilizarea armamentului, a 

muniției și a mijloacelor din dotare; 
- Aplicarea procedurilor privind autoapărarea și imobilizarea persoanelor, in limitele legii, 

pentru indeplinirea sarcinilor specifice; 
- Desfăşurarea activităţilor ocazionate de prezentarea  la exerciţiile de alarmare; 
- Aplicarea metodelor specifice de interacțiune cu persoanele private de libertate și 

relaționare în mediul  penitenciar; 
- Comunicarea eficientă în gestionarea conflictelor din mediul penitenciar; 
- Utilizarea aplicaţiilor informatice specifice sistemului penitenciar. 

 
Față de cele expuse mai sus, a fost elaborat proiectul de Decizie a directorului general 

al Administrației Naționale a Penitenciarelor pentru aprobarea competenţelor necesare 
exercitării funcţiei publice în care vor fi numiți poliţistii de penitenciare definitivi, după 
finalizarea perioadei de debut, pe care îl supunem atenției dumneavoastră, în vederea 
aprobării.  
  

 
 


