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D E C I Z I A 
 

Nr. ........... din ...........2021 
 
 

pentru modificarea și completarea Instrucţiunilor privind organizarea muncii persoanelor private de libertate aprobate prin Decizia 
directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor nr. 500165/2017  

 
 

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (6) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a 
măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2016 pentru organizarea, funcționarea și atribuțiile Administrației Naționale a 
Penitenciarelor și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările 
și completările ulterioare, 

 
Directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor emite prezenta  
  

DECIZIE 
 
ART. I   
Instrucţiunile privind organizarea muncii persoanelor private de libertate prevăzute în anexa la Decizia directorului general al Administrației 

Naționale a Penitenciarelor nr. 500165 din 25 septembrie 2017, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 904 din 17 noiembrie 2017, se 
modifică și se completează după cum urmează: 

 
1. La articolul 4, alineatul (2) litera d) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„d) situația zilnică sau lunară privind mişcarea efectivelor;” 
 

 2.  La articolul 5, alineatul (2), literele e), f) g), p), r) s) și t) se modifică și vor avea următorul cuprins: 
„e) desemnează reprezentanţi din cadrul serviciului sau biroului evidență deținuți, în calitate de membru în comisia de selecţionare şi 

repartizare la muncă a persoanelor private de libertate; 
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f) ia măsuri astfel încât, înainte de întrunirea comisiei, cu cel puțin 48 ore, să fie distribuite către fiecare membru al comisiei de selecţionare 
la muncă, tabelele listate cu persoanele private de libertate care urmează a fi analizate; 

g) urmărește respectarea baremelor de folosire a persoanelor private de libertate la activităţi gospodăreşti în interesul locului de deţinere 
şi înaintează propunerile formulate în scris de către lucrătorul de organizarea muncii către directorul locului de deţinere, astfel încât în orice 
moment să fie disponibile persoane private de libertate care să presteze astfel de activităţi, în vederea asigurării continuităţii folosirii la muncă, 
cu respectarea duratei muncii prestate şi a timpului legal de odihnă;” 

p) verifică datele înscrise și semnează fişele de evidenţă a zilelor muncite şi a termenului de propunere pentru liberare condiţionată în caz 
de liberare, transfer, transfer în centrele de reţinere şi arestare preventivă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pentru desfăşurarea de 
activităţi necesare organelor judiciare sau întreruperea executării pedepsei a persoanelor private de libertate;  
          r) înaintează trimestrial directorului adjunct siguranța deținerii și regim penitenciar, spre semnare, fişele de evidenţă a zilelor muncite şi a 
termenului de propunere pentru liberare condiţionată. 
         s) avizează modul de calcul al drepturilor băneşti cuvenite persoanelor private de libertate şi semnează statele de plată pentru cele folosite 
la muncă remunerată, pe care le predă compartimentului financiar-contabil, lunar şi cu ocazia liberării, transferării, transferării în centrele de 
reţinere şi arestare preventivă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pentru desfăşurarea de activităţi necesare organelor judiciare sau 
plecării în întreruperea executării pedepsei; 

t) propune directorului adjunct pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar selecționarea unor persoane private de libertate din alte unităţi, 
pentru a fi folosite la muncă, dacă în cadrul unității în care se află nu au fost identificate persoane private de libertate care să îndeplinească 
condiţiile de selecţionare;” 

 
3. La articolul 5, alineatul (2), după litera u) se introduce o nouă literă v), cu următorul cuprins: 

        ”v) informează, de îndată directorul adjunct pentru siguranța deținerii și regim penitenciar, cu privire la orice aspect care vizează siguranţa 
locului de deţinere de care a luat la cunoştinţă în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;” 
 

   4.  La articolul 5, preambulul alineatului (3) se modifică și va avea următorul cuprins: 
„(3) Ofiţerul Organizarea Muncii îşi desfăşoară activitatea în cadrul structurilor de evidenţă deţinuţi din locurile de deţinere aflate în 

subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi are următoarele atribuţii principale:” 
 

   5.  La articolul 5, alineatul (3), literele b) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

 „b) verifică respectarea baremelor de folosire a persoanelor private de libertate la activităţi gospodăreşti în interesul locului de deţinere, 
centralizează necesarul de persoane private de libertate ce se impun a fi folosite la diferite activități în baza notelor de solicitare transmise de 
către compartimentele interesate şi formulează propuneri în scris către directorul locului de deţinere, cu avizul  șefului Serviciului sau Biroului 
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Evidenţă Deţinuţi şi Organizarea Muncii, astfel încât în orice moment să fie disponibile persoane private de libertate care să presteze astfel de 
activităţi, în vederea asigurării continuităţii folosirii la muncă, cu respectarea duratei muncii prestate şi a timpului legal de odihnă;” 

 „f) verifică şi semnează lunar, fişele de evidenţă a zilelor muncite şi a termenului de propunere pentru liberare condiţionată completate cu 
datele corespunzătoare zilelor câştigate prin muncă şi a celor executate efectiv;” 
 

6.  La articolul 5, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: 

  „(4) Personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul structurilor de organizarea muncii din unităţile subordonate Administraţiei Naţionale 
a Penitenciarelor are următoarele atribuţii principale: 
        a) verifică modul de întocmire de către şefii punctelor de lucru a documentelor de evidenţă a muncii, sub aspectul corectitudinii datelor 
înscrise, urmărind ca bonul de lucru să fie semnat atât de şeful punctului de lucru, cât şi de reprezentantul beneficiarului, iar în tabelul nominal 
de scoatere la muncă să fie înscrise ora începerii şi ora încetării lucrului, timpul afectat servirii mesei, ora sosirii în unitate, precum şi timpul 
efectiv prestat. În acest sens, cel puţin o dată pe săptămână, dar obligatoriu înainte de sfârşitul lunii, urmăreşte concordanţa datelor înscrise 
zilnic în registrul de intrări-ieşiri din cadrul secţiei de deţinere şi din postul de control cu cele înscrise în tabelul nominal de scoatere la muncă în 
ceea ce priveşte ora plecării/sosirii din/în unitate, a servirii mesei şi a întreruperii programului de lucru al persoanelor private de libertate folosite 
la muncă. Pentru certificarea verificării efectuate, semnează în documentele anterior menţionate; 
     b) întocmeşte tabelele cu persoanele private de libertate ce urmează a fi discutate în comisia de selecţionare şi repartizare la muncă, pe 
care le distribuie către fiecare membru, precum și lucrătorului de la biroul/compartimentul de prevenire a criminalității și terorismului, cu cel puțin 
48 ore înainte de întrunirea comisiei. 
     c) participă la comisia de selecţionare la muncă a persoanelor private de libertate şi înscrie în procesul-verbal de selecţionare la muncă 
persoanele private de libertate analizate în comisie, urmărind ca cele selecţionate să-şi dea acordul scris prin semnarea unui angajament cu 
privire la drepturile, obligaţiile şi interdicţiile pe care le au pe timpul cât desfăşoară activităţile la care au fost repartizate; 
     d) ţine evidenţa persoanelor private de libertate folosite la activităţi cu caracter gospodăresc necesare penitenciarului în conformitate cu 
baremele de folosire a acestora.  
     e) informează şeful structurii de evidenţă şi ofiţerul organizarea muncii cu privire la numărul de persoane private de libertate care trebuie 
folosite la activităţi cu caracter gospodăresc necesare locului de deţinere, în vederea respectării dispoziţiilor legale referitoare la durata muncii 
prestate şi acordarea timpului legal de odihnă. Prin raportare la media lunară a efectivului de persoane private de libertate înregistrată în perioada 
anterioară, când situația se impune, formulează propuneri în scris de suplimentare/diminuare a necesarului de persoane private de libertate, 
către directorul locului de deţinere, cu avizul  șefului Serviciului sau Biroului Evidenţă Deţinuţi şi Organizarea Muncii; 
     f) întocmeşte tabelele nominale de scoatere la muncă a persoanelor private de libertate; 
     g) efectuează, a doua zi pentru ziua anterioară, pontajul individual al persoanelor private de libertate care muncesc sau al formaţiunii de 
lucru, în modulul specific din aplicaţia informatizată; 
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    h) efectuează pontajul persoanelor private de libertate clasificate în regim deschis, care desfăşoară activităţi lucrative nesupravegheate în 
afara locului de deţinere, în tabelele nominale de scoatere la muncă şi în modulul specific din aplicaţia informatizată; 
    i) totalizează orele înscrise în tabelele nominale de scoatere la muncă a persoanelor private de libertate la începutul fiecărei luni pentru luna 
anterioară, în vederea acordării drepturilor cuvenite în urma muncii prestate; 
    j) completează la sfârşitul lunii şi ori de câte ori este necesar, în caz de liberare, transfer, transfer în centrele de reţinere şi arestare preventivă 
din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pentru desfăşurarea de activităţi necesare organelor judiciare, întreruperea executării pedepsei, 
deces, fişa de evidenţă a zilelor muncite şi a termenului de propunere pentru liberare condiţionată cu datele corespunzătoare zilelor câştigate 
prin muncă şi executate; 
    k) completează şi înaintează săptămânal, şefului structurii de evidenţă, fişa de evidenţă a zilelor muncite şi a termenului de propunere pentru 
liberare condiţionată, în vederea întocmirii lucrărilor necesare analizării în comisia de propuneri pentru liberare condiţionată; 
    l) înaintează lunar, şefului structurii de evidenţă, spre verificare şi semnare, fişa de evidenţă a zilelor muncite şi a termenului de propunere 
pentru liberare condiţionată; 
    m) înaintează şefului structurii de evidenţă, spre verificare şi semnare, fişa de evidenţă a zilelor muncite şi a termenului de propunere pentru 
liberare condiţionată în caz de liberare, transfer, transfer în centrele de reţinere şi arestare preventivă din subordinea Ministerului Afacerilor 
Interne pentru desfăşurarea de activităţi necesare organelor judiciare sau întrerupere a executării pedepsei; 
    n) verifică fişele de evidenţă a zilelor muncite şi a termenului de propunere pentru liberare condiţionată pentru persoanele private de libertate 
care au venit prin transfer de la alte unităţi penitenciare sau au revenit din transfer în centrele de reţinere şi arestare preventivă din subordinea 
Ministerului Afacerilor Interne pentru desfăşurarea de activităţi necesare organelor judiciare ori din întreruperea executării pedepsei, în prima zi 
lucrătoare după data transferului sau a revenirii; 
    o) întocmeşte situaţia mișcării zilnice a efectivelor de persoane private de libertate, prevăzută în anexa.8; 
    p) centralizează datele privind folosirea la muncă a persoanelor private de libertate şi realizările obţinute în cursul fiecărei luni, în vederea 
transmiterii situaţiilor lunare către structura de specialitate din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; 
    q) întocmeşte situaţia centralizatoare a prestărilor de servicii şi o înaintează spre verificare şefului structurii de evidenţă urmând a fi înaintată 
compartimentului financiar în vederea emiterii facturilor, prevăzută în anexa nr.11; 
     r) lunar şi în cazul liberării, transferării, transferării în centrele de reţinere şi arestare preventivă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne 
pentru desfăşurarea de activităţi necesare organelor judiciare sau întreruperii executării pedepsei, calculează drepturile băneşti cuvenite 
acestora şi întocmeşte statele de plată pentru persoanele private de libertate folosite la muncă remunerată, pe care le înaintează spre avizare, 
în vederea predării la compartimentul financiar-contabilitate; 
    s) la sfârşitul anului şcolar şi la finalizarea cursurilor de calificare şi recalificare profesională înscrie zilele câştig acordate persoanelor private 
de libertate, în baza situaţiei nominale transmise de serviciul educaţie şi asistenţă psihosocială, în fişa de evidenţă a zilelor muncite şi a 
termenului de propunere pentru liberare condiţionată, precum şi în aplicaţia informatizată; 
     t) soluţionează cererile, petiţiile şi sesizările privind folosirea la muncă a persoanelor private de libertate şi acordarea drepturilor subsecvente; 
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     u) informează, de îndată, şeful structurii de evidenţă şi organizarea muncii cu privire la orice aspect care vizează siguranţa locului de deţinere 
de care a luat la cunoştinţă în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. 
     v) verifică existența tuturor documentelor necesare comisiei de selecţionare la muncă inclusiv a solicitărilor scrise transmise de sectoarele 
interesate, urmărind să fie precizat numărul necesar de persoane private de libertate, tipul activității și perioada. 

x) colaborează cu sectoarele interesate pentru întocmirea planificării participării persoanelor private de libertate repartizate la activităţile 
lucrative, verifică existența acestora precum și respectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 174 alin. (5) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 
254/2013 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, denumit în continuare Regulament.” 

 
7.  La articolul 5, alineatul (5) se abrogă. 

 
8. Articolul 6, alineatele (1) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

    „ART. 6 
       (1) Planificarea şi organizarea muncii persoanelor aflate în executarea pedepselor sau a măsurilor privative de libertate se realizează 
urmărindu-se implicarea în astfel de activităţi a unui număr cât mai mare de persoane private de libertate" 

     ”(6) Se interzice folosirea persoanelor private de libertate la activităţile prevăzute la art.83 alin.(1) din lege în interesul personalului 
administraţiei penitenciare. ” 
 
    9. La articolul 6, alineatele (2) și (3) se abrogă. 
 

10. La articolul 9, după alin. (2), se introduce un nou alineat, alin. (2^1), cu următorul cuprins: 
 „(1^1) Anterior încheierii contractelor de prestări servicii cu beneficiarii persoane fizice/juridice, se întocmește procesul-verbal de negociere 

prin care sunt stabilite tariful pe unitatea de timp sau pe produs și, după caz, condițiile contractuale. Documentul întocmit se înregistrează atât 
la unitatea penitenciară cât și la beneficiarul forței de muncă, conform anexei nr.15”. 

  
11. La articolul 9, alin. (4) și (5) se abrogă. 
 
12. La articolul 9, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:  

"(6)  Contractul se încheie între directorul locului de deţinere operatorul economic, însă numai după avizarea de către directorul adjunct 
economico-administrativ, directorul adjunct pentru siguranţă şi regim, consilierul juridic şi persoana responsabilă cu securitatea şi sănătatea în 
muncă şi protecţia mediului." 

 
13. La articolul art.10, după alineatul (1), se introduce un nou alineat, alineatul  (1^1), cu următorul cuprins:  
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”(1^1) Beneficiarii persoane juridice care nu fac dovada solvabilităţii prin documentele prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) - c) pot fi contractaţi 
dacă nu au debite restante faţă de unitate şi numai în situaţia în care achită anticipat, pentru întreaga perioadă de desfăşurare a lucrărilor, 
contravaloarea acestora."  
 
 14. La articolul 10, alineatele (2) și (3) se modifica și  vor avea următorul cuprins:  
 "(2) Prin excepție de la prevederile alin.(1) si alin.(1^1), instituții publice nu au obligatia platii avansului, a prezentarii documentelor 
prevazute la alin. (1) lit. a) - c)  și pot fi contractaţi dacă nu au debite restante faţă de unitate." 
 (3) Beneficiarii persoane fizice sunt obligaţi să prezinte actul de identitate şi să achite în avans contravaloarea estimată a serviciilor, în 
cazul în care perioada de derulare a contractului este mai mică de o lună. Pentru contractele ce urmează să se deruleze pe o perioadă mai 
mare de o lună, beneficiarul va achita în avans, în luna în curs, contravaloarea estimată a lucrărilor ce urmează a fi realizate în luna următoare. 
Beneficiarul persoană fizică poate fi contractat dacă nu au debite restante faţă de unitate şi numai în situaţia în care  achită anticipat, pentru 
întreaga perioadă de desfăşurare a lucrărilor, contravaloarea acestora." 
 

  15. La articolul 10, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins: 
„(3^1) Contractul de prestări servicii întocmit conform art.10 alin.(1)-(3) din prezentele instrucțiuni, se înaintează pentru avizare și semnare, 

însoțit de toate documentele necesare încheierii acestuia.”  
 

  16. La articolul 12, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 
 „(1) În contractele de prestări servicii încheiate cu agenţi economici va fi stipulată obligaţia ca, pe cheltuiala lor, aceştia să asigure instruirea 

şi toate măsurile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru persoanele private de libertate şi 
personalul de pază şi supraveghere, cu respectarea prevederilor art.106 și art.159 alin.(3) lit.c) din Regulament.” 

 
17. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins: 

   "Fiecare contract se înregistrează la secretariatul locului de deţinere şi în modulul specific din aplicaţia informatizată de evidenţă a 
persoanelor private de libertate, în rubricile anume destinate, prin grija personalului desemnat  de catre directorul unitătii." 

 
18. După articolul 13, se introduce un nou articol, articolul 13^1, cu următorul cuprins: 

(13^1) Contractele încheiate cu beneficiarii care au personalitate juridică, se înregistrează la unitatea penitenciară și la beneficiarul forței 
de muncă.” 
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19. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins: 
 „ART. 14  

    (1) Selecţionarea şi repartizarea persoanelor private de libertate la muncă, la activitățile prevăzute de Lege, se efectuează în raport de 
următoarele criterii: 
  a) starea de sănătate;  
  b) regimul de executare; 
  c) vârstă; 
  d) conduita persoanei private de libertate, ținându-se cont dacă aceasta prezintă un pericol pentru sine, pentru ceilalţi sau pentru siguranţa 
locului de deţinere, precum și alte situații legate de persoana privată de libertate, a cărei participare la muncă ar putea genera incidente, raportat 
la momentele și locurile vulnerabile din interiorul/exteriorul locul de deținere. 
    e) calificare profesională; 
    f) deprinderi şi aptitudini; 
    g) interdicţiile ce decurg din hotărârea de condamnare; 
    h)cauzele aflate pe rolul instanţelor de judecată care pot influenţa comportamentul persoanei private de libertate; 
    i) timpul avut la dispoziţie pentru cunoaşterea suficientă a persoanei private de libertate; 
    j) asigurarea timpului necesar desfăşurării programelor destinate sprijinirii formării profesionale a persoanei private de libertate. 

 (2) La evaluarea stării de sănătate a persoanei private de libertate, pe baza documentelor existente în dosarul de penitenciar, ale datelor 
existente în evidența financiar-contabilă precum și, pe baza declarației pe propria răspundere a persoanei private de libertate, se va avea în 
vedere dacă aceasta este încadrată într-o categorie cu grad de handicap ori dacă deține o decizie medicală asupra capacității de muncă emisă 
de instituțiile abilitate care o încadrează într-un grad de invaliditate ce nu permite sau limitează  timpul de muncă pentru desfășurarea de activități 
lucrative în perioada executării pedepsei private de libertate.  

(3) La evaluarea conduitei persoanei private de libertate se vor avea în vedere: situația disciplinară, atitudinea manifestată în relaționarea cu 
personalul angajat și alți deținuți precum și interesul față de activitățile de reintegrare socială și muncă. 

 (4) Pentru activitatile desfășurate în exteriorul locului de deținere, indiferent de regimul de prestare a muncii, selecționarea și repartizarea 
persoanelor private de libertate se efectuează raportat la criteriile prevăzute la alin.(1). 
    (5) Activitatea de selecţionare şi repartizare la muncă se realizează de către comisia prevăzută la art. 174 alin. (1) din Regulament. 
    (6) La lucrările comisiei participă şi personalul responsabil cu securitatea muncii. În vederea verificării deprinderilor profesionale sau 
abilităților practice ale persoanelor private de libertate, la lucrările comisiei poate participa și personal de specialitate. 
       (7) Secretariatul comisiei va fi asigurat de persoana desemnată de directorul locului de deţinere din cadrul structurii organizarea muncii.” 
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20. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„ART. 15 

    (1)  Pentru analizarea în cadrul comisiei de selecţionare a persoanelor private de libertate la muncă, secretarul întocmește tabele cu 
persoanele private de libertate care vor fi analizate în următoarea comisie, în baza nevoilor identificate, a solicitarilor înaintate de către 
persoanele coordonatoare ale sectorului de activitate și a cererilor deținuților primite conform normelor în vigoare, având în vedere criteriile 
generale prevăzute la art. 14 alin. (1). Pentru activităţi cu caracter gospodăresc necesare penitenciarului vor fi avute în vedere, suplimentar, 
criteriile şi interdicţiile prevăzute la art. 23, art. 24 şi art.35 din prezentele instrucțiuni. 

(2) Se interzice folosirea pentru gestionarea, distribuirea și manipularea deșeurilor medicale, a medicamentelor și substanțelor specifice 
desfășurării activităților medicale și accesul persoanelor private de libertate la acestea. Prevederile prezentului alineat, se aplică tuturor unităților 
subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor, inclusiv penitenciarelor-spital. 

(3)  Se interzice folosirea persoanelor private de libertate la întocmirea, completarea documentelor de evidență primară și accesului acestora, 
în locurile unde se desfășoară activitățile lucrative prevăzute de Anexa nr.6. Prevederile prezentului alineat, se aplică tuturor unităților 
subordonate ANP, inclusiv penitenciarelor-spital. 

(4) Tabelele se distribuie fiecărui membru al comisiei, cu cel puţin 48 de ore înainte de întrunirea comisiei, pentru a fi în măsură să prezinte 
în cadrul şedinţei de lucru, din documentele pe care le gestionează, informații relevante privind fiecare persoană privată de libertate analizată 
în cadrul comisie, în vederea luării unei hotărâri obiective.  

(5)  Datele și informațiile sunt preluate de către fiecare membru respectiv, reprezentantul sectorului regim penitenciar, reprezentantul 
sectorului medical, reprezentantul structurii educaţie, reprezentantul structurii asistenţă psihosocială, reprezentantul serviciului sau biroului 
evidenţă şi organizarea muncii, din componentele specifice ale dosarului de penitenciar și din aplicația informatizată privind evidența statistică 
și nominală persoanelor private de libertate.  

 
21. La articolul 16, alineatele (1) - (4)  se modifică și vor avea următorul cuprins: 

     
   "(1) Secretarul comisiei înscrie persoanele private de libertate în procesul-verbal de selecţionare la muncă întocmit conform anexei nr. 2 
consemnând menţiunile făcute cu ocazia analizării de către membrii comisiei, respectiv "selecţionat" sau "neselecţionat" şi motivul 
neselecţionării, locul de muncă, precum şi opiniile divergente. În urma selecționării persoanelor private de libertate la activități care presupun 
munca în sectoarele cu risc epidemiologic, prevăzute în anexa nr.6 a prezentelor instrucțiuni, secretarul comisiei întocmește tabel cu persoanele 
private de libertate selecționate, în vederea efectuării investigațiilor medicale specifice prin grija sectorului medical, din fonduri asigurate de la 
buget cu această destinație.” 
   (2) Secretarul comisiei înscrie în procesul-verbal de selecţionare la muncă avizul responsabilului cu securitatea muncii, pozitiv sau negativ, cu 
privire la desfăşurarea activităţii într-un anumit loc de muncă și după caz, mențiunile personalului de specialitate pentru verificarea deprinderilor 
profesionale sau abilităților practice ale persoanelor private de libertate, prevederile alin.(1) aplicându-se în mod corespunzător. Avizul 
responsabilului cu securitatea muncii are caracter consultativ. 
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    (3) Cu ocazia selecţionării, secretarul comisiei solicită persoanelor private de libertate selecţionate semnarea, în faţa comisiei, a 
angajamentului prevăzut în anexa nr. 3a, care cuprinde drepturile, obligaţiile şi interdicţiile pe perioada desfăşurării activităţilor lucrative. 
Persoanelor private de libertate selecţionate la activități de voluntariat sau calamitate, li se solicită semnarea, în faţa comisiei, a angajamentului 
prevăzut în anexa nr. 3b sau 3c, după caz.  
    (4) În situaţia refuzului de muncă, secretarul comisiei completează procesul-verbal prevăzut de art. 174 alin. (8) din Regulament, conform 
anexei nr.19, Procesul- verbal de refuz muncă se înregistrează în aplicația informatizată de evidență și se depune la dosarul individual al 
persoanei private de libertate.” 
 

22. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins: 
 „ART. 17 

"(1) La solicitarea motivată a personalului locului de deţinere sau a persoanei private de libertate în cauză, directorul adjunct pentru 
siguranţa deţinerii şi regim penitenciar poate dispune suspendarea, cu caracter temporar, a folosirii la muncă a persoanei private de libertate, 
dacă există date sau informaţii potrivit cărora comportamentul acesteia ar afecta starea de ordine și disciplină ori siguranța locului de deținere, 
dacă se constată că nu posedă deprinderile sau aptitudinile necesare locului de muncă, dacă nu manifestă interes pentru munca la 
care a fost repartizat." 

    (2) Şeful secţiei de deţinere îl informează în scris pe directorul adjunct pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar cu privire la persoanele 
private de libertate implicate în activităţi lucrative sau asimilate acestora cărora le-au fost întocmite rapoarte de incident sau cu privire la care 
există date sau informaţii care justifică reanalizarea oportunităţii menţinerii sau, după caz, a suspendării temporare de la muncă. Pe parcursul 
cercetării disciplinare, folosirea la muncă a persoanelor private de libertate pe numele cărora a fost întocmit raport de incident, poate fi 
suspendată în situațiile în care comportamentul acestora afectează starea de ordine și disciplină ori siguranța locului de deținere. 
    (3) Suspendarea de la muncă se dispune, prin rezoluţie, de către directorul adjunct pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar şi produce 
efecte până la data discutării în prima comisie de selecţionare la muncă, conform anexei nr.17. În cazul în care persoana privată de libertate a 
fost suspendată ca urmare a întocmirii unui raport de incident, analiza în comisia de selecționare la muncă în vederea menținerii/întreruperii de 
la muncă/schimbării locului de muncă se va face după soluționarea raportului de incident. 
    (4) Întreruperea de la muncă, conform anexa nr.18, sau schimbarea locului de muncă al persoanei private de libertate se aprobă de directorul 
locului de deţinere la propunerea comisiei prevăzută la art. 174 alin. (1) din Regulament.  
    (5) Motivele refuzului persoanei private de libertate de a continua munca la punctul de lucru la care a fost repartizată, consemnate în procesul-
verbal prevăzut la art.16 alin.(4) din instrucțiuni precum şi ale întreruperii de la muncă, vor fi avute în vedere de către comisia de selecţionare la 
muncă la o viitoare analiză a acesteia.” 

 
23. La articolul 18, alineatul (2) se abrogă. 

 
 



 

Pagină 10 din 41 

 

24. La articolul 18, alineatele (4) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins: 
”(4) La propunerile de transfer se înaintează nota de solicitare întocmită de conducerea penitenciarului de destinaţie în care se menţionează 

şi activitatea la care urmează a fi folosite persoanele private de libertate cu privire la care s-a propus transferul”. 
(6) Selecţionarea şi repartizarea la muncă a persoanelor private de libertate transferate se realizează de către comisia constituită în acest 

sens la nivelul unităţii de destinaţie, cu respectarea criteriilor de selecționare specifice regimului de prestare al muncii, prevăzute de prezentele 
instrucţiuni.” 

 
25. La articolul 19, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 
”(2) Cu aprobarea directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în cadrul penitenciarelor spital, persoanele condamnate 

folosite la activităţi cu caracter gospodăresc, sunt cazate în alte spaţii decât cele destinate internării persoanelor cu afecţiuni medicale. Prin 
excepție,  în situațiile în care se impune alocarea unui deținut de sprijin unei persoane private de libertate internate în penitenciarul – spital, 
acesta poate fi cazat în salonul respectiv, cu aprobarea directorului unității sanitare.” 
 

26. La articolul 20, alineatele (1) și (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 
„(1) În cazul penitenciarelor spital care nu pot caza persoane condamnate în vederea folosirii la muncă, penitenciarul aflat în proximitate 

asigură numărul necesar de persoane condamnate pentru desfăşurarea activităţilor gospodăreşti în cadrul penitenciarului-spital, la solicitarea 
scrisă a unităţii spitaliceşti. 

 (2) Selecţionarea şi repartizarea la muncă se realizează de comisia constituită la nivelul penitenciarului, unitate în custodia căreia rămân 
persoanele condamnate repartizate la muncă, având în vedere solicitarea penitenciarului-spital și cu respectarea criteriilor de selecționare 
specifice regimului de prestare al muncii, prevăzute de prezentele instrucţiuni." 
 

27. La articolul 21, după alineatul (2), se adaugă două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins: 
„(3) Activităţile educative, de asistenţă psihologică și asistenţă socială, structurate și semistructurate, ce au ca obiect educația pentru 

muncă, se pot desfăşura în spațiile destinate formării profesionale şi reintegrării sociale a persoanelor condamnate, prevăzute la art. 9 și art.10 
din Regulament.  

(4) Beneficiarii demersurilor de educație pentru muncă sunt selecționați cu prioritate pentru activitățile lucrative derulate la nivelul unității, 
în spațiile prevăzute la alin.(3).” 
 

28. Articolul 23 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„ART. 23 

    Selecţionarea persoanelor private de libertate la activităţile cu caracter gospodăresc necesare penitenciarului, inclusiv pentru menţinerea 
stării de curăţenie şi igienă a camerelor de arest de la organele judiciare, este permisă cu respectarea baremelor prevăzute în anexa nr. 6 a 
prezentelor instrucţiuni, pe baza solicitării scrise, prin care se motivează necesitatea.” 
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29. După articolul 23, se introduce un nou articol, articolul 23^1, cu următorul cuprins: 
„ART. 23^1 

     Activitățile prevăzute în anexa nr.6 a prezentelor instrucțiuni, se desfășoară cu respectarea prevederilor legii și a regulamentului, coroborate 
cu dispozițiile legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă pentru persoanele private de libertate.” 
 
    30. Articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”ART. 24 

      (1) Se interzice folosirea la activităţi cu caracter gospodăresc necesare penitenciarului a persoanelor private de libertate care: 
   a) sunt încadrate în categoria persoanelor private de libertate care prezintă risc pentru siguranţa penitenciarului; 

 b)  au în antecedente oricare dintre următoarele: evadare, tentativă de evadare ori părăsirea locului de muncă în prezenta pedeapsă sau 
în pedepsele anterioare, apartenenţa la grupări de crimă organizată, coordonarea activităţilor infracţionale de tip terorist, forţarea dispozitivelor 
de siguranţă ori distrugerea sistemelor de siguranță; 
      c) au fost condamnate pentru infracţiuni comise în pedeapsa actuală, indiferent de locul savărșirii acestora. 

 
31. La articolul 26, alineatul (1) se modifică și va evea următorul cuprins: 

„(1) Activităţile cu caracter gospodăresc în interesul locului de deţinere și regie proprie, desfăşurate de persoanele private de libertate, se 
organizează potrivit programului de lucru și a planificării acestora, întocmit de coordonatorul sectorului unde se desfăşoară activitate. 
Documentele astfel întocmite vor fi avizate de către cei în drept și aprobate de către directorul locului de deţinere, conform anexei nr.16, după 
caz.” 

 
32. La articolul 26, după alineatul (1), se introduce un nou alineat, alineatul (1^1) cu următorul cuprins: 

”(1^1)  În cursul lunii, atunci când se introduc noi persoane private de libertate în formațiunea de lucru, coordonatorul sectorului unde se 
desfășoară activitatea  întocmește planificări distincte cu acestea, care constituie anexe la planificarea de bază.” 
 
    33. La articolul 26, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: 
   ”(2) Persoanele private de libertate repartizate să desfăşoare activităţi cu caracter gospodăresc în interesul locului de deţinere, în interiorul 
locului de deținere, sunt menţionate nominal de către agentul supraveghetor în registrul intrări-ieşiri constituit la nivelul secţiei." 

 
34. La articolul 31, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 
”(1) Serviciul de planton se poate organiza în spaţiile de deţinere unde sunt cazate cel puţin 10 persoane private de libertate,  la solicitarile 

prealabile primite din partea personalului medical,  psihologilor sau șefilor de sectie." 
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35. La articolul 33, după alineatul (1), se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins: 
”(1^1) Dispozițiile aplicabile activității de sprijinire și însoțire  a persoanelor private de libertate cu afecțiuni invalidante care se încadrează 

în gradul I de invaliditate sau în grad de handicap grav sau care se află în stare de neputință din cauza vârstei sau a altor afecțiuni medicale din 
prezentele instrucțiuni, se aplică în mod corespunzător tuturor unităților subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor.” 

 
36. La articolul 33, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„(3) Unei persoane private de libertate cu afecţiuni invalidante 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 îi corespunde zilnic o persoană privată de libertate însoţitor 
care, în funcție de nevoile persoanei sprijinite, cu respectarea regimului de executare, va fi cazat în aceeași cameră și va acorda sprijinul necesar 
pentru desfășurarea activităților pentru care a fost instruit.” 

 
37. La articolul 34  alin. (1)  și alin.(2) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

”(1) Ţinerea evidenţei timpului afectat activităţii de sprijinire şi însoţire a persoanelor private de libertate cu afecţiuni invalidante 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 se face pe baza tabelului nominal de scoatere la muncă, completat zilnic de supraveghetorii de pe secţie şi avizat de şeful secţiei de 
deţinere.” 

(2) Timpul afectat însoțirii este organizat astfel încât, să nu depășească 40 de ore pe săptămână." 

 
38. Partea introductivă a articolului 35 se modifică și va avea următorul cuprins: 

”(1) Atunci când situaţia operativă impune folosirea persoanelor condamnate la activităţi de întărire a supravegherii la punctele de lucru 
şi pe perimetrele locurilor de deţinere, la selecţionarea şi repartizarea acestora se au în vedere criteriile generale prevăzute la art.14 și dispoziţiile 
art. 23 şi 24 şi îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:” 

 
39. La articolul 35,  alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: 

”(4) În centrele de detenţie şi în centrele educative, pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute la alin. (1), pot fi folosite numai persoane 
condamnate,  cu vârsta de peste 21 ani, cu respectarea criteriilor de selecţionare prevăzute la alineatele (1) - (3).” 

 
40. La articolul 36,  alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: 

”(3) Zilnic, şeful biroului / serviciului evidenţă şi organizarea muncii sau persoana desemnată de acesta înregistrează efectivele de persoane 
private de libertate scoase la muncă.” 

 
41. La articolul 38,  alineatul (3), literele c) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins: 
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”c) în cazul întreruperii folosirii la muncă a persoanei private de libertate sau a trecerii unei persoane private de libertate de la un punct de 
lucru la altul;” 

”f) în cazul persoanelor private de libertate care au revenit din transfer temporar sau au absentat o perioadă mai mare din cadrul formațiunii 
de lucru din motive medicale sau din alte cauze. În această situație, analiza se va face în prima ședință a comisiei de selecționare și repartizare 
la muncă cu respectarea prevederilor art.15 alin.(2) din prezentele instrucțiuni.” 

 
42. La articolul 39,  alin. (2), se modifică și va avea următorul cuprins: 

”(2) Evidenţa primară a muncii se realizează prin bonuri de lucru, evidenţa orelor prestate prin tabelul nominal cu persoanele private de 
libertate scoase la muncă, conform modelului prevăzut în anexa 10 b, tabelul nominal cu persoanele private de libertate care desfăşoară activităţi 
lucrative nesupravegheate în afara locului de deţinere, conform modelului prevăzut în anexa 10 a. Evidenţa individuală a drepturilor 
corespunzătoare muncii prestate se realizează prin fişa de evidenţă a zilelor muncite şi a termenului de propunere pentru liberare condiţionată 
şi statul de plată privind sumele cuvenite persoanelor private de libertate pentru munca prestată, conform modelului prevăzut în anexa 14 a).” 

 
43. La articolul 40,  alin. (1), (2), (4), (8) și (9) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

„(1) Tabelul nominal cu persoanele private de libertate scoase la muncă se întocmeşte de către lucrătorul de organizarea muncii în două 
exemplare, unul pentru zilele cu soţ, iar altul pentru zilele fără soţ și este aprobat de către directorul locului de deţinere pentru luna următoare 
și, în cursul lunii, atunci când se introduc noi persoane private de libertate în formațiunea de lucru, conform modelului stabilit în Regulamentul 
prevăzut în art. 15 alin. (3) din Lege. 

(2) Prin grija şefului biroului sau serviciului evidenţă şi organizarea muncii, exemplarul corespunzător zilei în care se scot persoanele private 
de libertate la muncă, se transmite şefului punctului de lucru, iar celălalt exemplar se preia de către acesta pentru efectuarea şi înregistrarea 
pontajului persoanelor private de libertate în aplicaţia informatizată de evidenţă a persoanelor private de libertate.” 

”(4) Zilnic, şeful punctului de lucru consemnează în rubricile special destinate: ora plecării din unitate, ora începerii lucrului, timpul afectat 
servirii mesei, ora încetării lucrului şi ora sosirii în unitate. Timpul afectat servirii mesei, este de 30 minute și nu se consideră „ore efectiv prestate”, 
indiferent de regimul de prestare al muncii. Datele înscrise zilnic sunt certificate prin semnătură de şeful punctului de lucru și de către persoanele 
care sunt desemnate pentru supravegherea și coordonarea activităților lucrative ale deținuților.” 

”(8) Pentru persoanele private de libertate care nu sunt prezente la muncă în tabelul nominal de scoatere la muncă se consemnează 
motivul (liberat - Lib, Liber – L, Cursuri școlare - CS, Cursuri de calificare – CC, aflat în permisiune de ieşire din penitenciar - PI, scutit medical 
- SM, prezentaţi la instanţă - I, transferat în centrele de reţinere şi arestare preventivă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pentru 
desfăşurarea de activităţi necesare organelor judiciare - TR CRAP, transferat - TR, oprit de la muncă - O, vizită V, comunicări online CO, refuz 
- R, audiere videoconferinţă - AV). 

(9) Se interzice efectuarea de modificări precum ştersături, completări, adăugiri în tabelul nominal prevăzut în anexa nr. 10 a și 10 b, după 

caz. Intervalul rămas nelucrat până la sfârşitul lunii, va fi barat de lucrătorul de organizarea muncii, în cazul persoanelor private de libertate care 
nu au finalizat luna, menţionându-se motivul pentru care nu a mai fost pontat.” 
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44. La articolul 42,  alin. (4), se modifică și va avea următorul cuprins: 

    ”(4) Factura şi situaţia centralizatoare a prestărilor de servicii se emit astfel: 
a) în ultima zi lucrătoare a lunii,  pentru contractele  pentru care a fost încasat avansul,  în care a fost efectuată prestaţia. Plata contravalorii 
serviciilor se efectuează în termen de 20 de zile calendaristice de la data emiterii facturii dar nu mai târziu de data de 21 a lunii în curs pentru 
luna anterioară. 
b) bilunar, pentru contractele fără avans, la  data de 15 ale lunii pentru ceea ce a fost prestat  în perioada 1-15 ale lunii iar pentru  cea de-a doua 
perioadă din lună, facturarea se face în ultima zi lucrătoare.  Plata contravalorii serviciilor  va avea termen scadent astfel, pentru cea emisă în  
prima jumătate a lunii  15 zile calendaristice de la emitere și pentru ce-a emisă în a doua jumătate a lunii 20  de zile calendaristice.” 

 
45. La articolul 42,  după alineatul (4), se introduce un nou alineat, alineatul (4^1) cu următorul cuprins: 

   ”(4^1) Factura si situatia centralizatoare emise conform alin. (4), se înaintează operatorului economic, spre verificare şi semnare şi cuprind 
valoarea manoperei determinate pe baza tarifului negociat şi cota de TVA aplicată asupra manoperei." 

 
46. La articolul 45,  alin. (3), se modifică și va avea următorul cuprins: 

 ”(3) Fişa de evidenţă a zilelor muncite şi a termenului de liberare condiţionată se semnează trimestrial de directorul locului de deținere şi lunar 
de către şeful biroului sau serviciului evidenţă şi organizarea muncii şi lucrătorul de la organizarea muncii, precum şi cu ocazia modificărilor în 
situaţia juridică, liberării, transferării, transferării în centrele de reţinere şi arestare preventivă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pentru 
desfăşurarea de activităţi necesare organelor judiciare şi întreruperii executării pedepsei.” 
 
 47.   La articolul 47, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

    "(1) Pontajul persoanelor private de libertate clasificate în regim deschis care desfăşoară activităţi lucrative nesupravegheate în afara 
locului de deţinere se efectuează în baza Tabelului nominal cu persoanele private de libertate folosite la activităţi lucrative nesupravegheate în 
afara locului de deţinere prevăzut în anexa nr. 10 a) care se întocmeşte de către lucrătorul de organizarea muncii în două exemplare, unul 
pentru zilele cu soţ, iar altul pentru zilele fără soţ, se avizează de către directorul adjunct pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar, medicul 
unităţii, şeful biroului sau serviciului evidenţă şi organizarea muncii şi reprezentantul serviciului educaţie şi se aprobă de către directorul locului 
de deţinere. 

    (2) Prin grija şefului biroului sau serviciului evidenţă şi organizarea muncii, exemplarul corespunzător zilei în care persoanele private de 
libertate se deplasează la muncă se transmite şefului de tură sau, după caz, şeful secţiei exterioare iar celălalt exemplar se preia de către 
lucrătorul de organizarea muncii pentru efectuarea pontajului persoanelor private de libertate şi înregistrarea acestuia în aplicaţia informatizată." 
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48. La articolul 48,  alin. (2) și (3), se modifică și vor avea următorul cuprins: 
"(2) Bonul de lucru, completat atât cu datele prevăzute de imprimat cât şi pe verso cu date referitoare la orele prestate de persoanele private 

de libertate se înmânează unui reprezentant al locului de deţinere cel târziu în ultima zi lucrătoare din săptămână. În caz de liberare, transfer, 
transferare în centrele de reţinere şi arestare preventivă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pentru desfăşurarea de activităţi necesare 
organelor judiciare, întreruperea executării pedepsei, la solicitarea şefului biroului sau serviciului evidenţă şi organizarea muncii, bonul de lucru 
se transmite de îndată, în formă scrisă sau prin poșta electronică." 
   „(3) Lucrătorul de organizarea muncii efectuează pontajul persoanelor private de libertate în tabelul nominal prevăzut în anexa nr. 10 a), în 
baza datelor înscrise în bonurile de lucru, de către reprezentantul beneficiarului. Intervalul rămas nelucrat până la sfârşitul lunii, va fi barat de 
lucrătorul de organizarea muncii, în cazul persoanelor private de libertate care nu au finalizat luna, menţionându-se motivul pentru care nu a 
mai fost pontat.” 
 

49. La articolul 49, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins: 
  „(1) Formularele tipizate ale bonurilor de lucru se transmit reprezentantului beneficiarului, prin grija şefului serviciului evidenţă şi 

organizarea muncii și/sau  şeful de tură sau şeful secţiei exterioare, după caz.” 
  (4) Se interzice efectuarea de modificări precum ştersături, completări, adăugiri în tabelul nominal prevăzut în anexele nr. 10 a) sau 10 

b), după caz, precum și deţinerea acestuia ori a bonului de lucru de către persoanele private de libertate. Intervalul rămas nelucrat până la 
sfârşitul lunii, va fi barat de lucrătorul de organizarea muncii, în cazul persoanelor private de libertate care nu au finalizat luna, menţionându-se 
motivul pentru care nu a mai fost pontat.” 
 

50. La articolul 51, alineatele (2), (3) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins: 
„(2) Numărul zilelor lucrate în cursul lunii se stabilește prin împărțirea numărului total de ore efectiv prestate de fiecare persoană privată 

de libertate la durata normală a timpului de lucru prevăzută de legislația muncii respectiv, 8 ore pe zi. Zilele de repaus şi cele în care persoanele 
private de libertate nu sunt scoase la muncă nu se iau în calcul ca zile lucrate. 

(3) Numărul zilelor considerate executate ca urmare a muncii prestate, calculate la două zecimale, se determină prin aplicarea fracţiei 
prevăzută de lege pentru regimul de muncă şi durata normală a timpului de lucru prevăzută de legislația muncii respectiv, 8 ore pe zi, a 
persoanelor private de libertate la numărul zilelor lucrate. 

(6) Activitățile lucrative desfășurate între orele 220- 600, indiferent de durata acestora, sunt considerate muncă pe timp de noapte, pentru 
care persoanele private de libertate beneficiază de drepturile prevăzute de lege în mod corespunzător, raportat la durata normală a timpului de 
lucru prevăzută de legislația muncii respectiv, 8 ore pe zi.” 
 

51.  La articolul 53, alineatul (4) se abrogă. 
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52. La articolul 53, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins: 
”(6) Statele de plată, prevăzute în anexa 14 a), împreună cu situaţia centralizatoare a sumelor cuvenite administraţiei se predau 

compartimentului financiar conform art. 59 alin. (4)." 
 

53. La articolul 58, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 
    ”(1) În cazul activităţilor de producţie bugetară, la sfârșitul lunii sau la finalizarea comenzii responsabilul sectorului producţie bugetară ori din 
sectorul logistică, după caz, cu sprijinul structurilor de specialitate, întocmeşte un centralizator al produselor executate care cuprinde: denumirea 
produsului, beneficiarul, unitatea de măsură, cantitatea, fazele operaționale, normele de timp calculate după fişa tehnică a fiecărui produs 
executat şi norma de timp totală, valoarea manoperei, preţ unitar produs, valoare totală produs precum şi o situaţie nominală cu persoanele 
private de libertate folosite la muncă în cadrul atelierului de producţie, care cuprinde: orele lucrate, orele realizate (conform centralizatorului cu 
produsele executate în cursul lunii), gradul de îndeplinire a normei de producţie şi venitul brut realizat. Aceasta se întocmeşte în mod obligatoriu şi la 
liberare, transfer, transferare în centrele de reținere şi arestare preventivă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne pentru desfăşurarea de 
activităţi necesare organelor judiciare sau întreruperea executării pedepsei şi stă la baza emiterii statului de plată .” 
 

54. La articolul 59, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins: 
  „(3) Statul de plată se întocmeşte de lucrătorul de organizarea muncii, se verifică şi se semnează de şeful biroului sau serviciului de evidenţă 

şi organizarea muncii,  se avizează de directorul adjunct economico-administrativ şi se aprobă de ordonatorul terţiar de credite. 
    (4) Statele de plată se predau compartimentului financiar până la data de 10 a fiecărei luni, sau în cursul zilei respective pentru persoanele 

private de libertate care urmează a fi transferate, liberate, transferate în centrele de reţinere şi arestare preventivă din subordinea Ministerului Afacerilor 
Interne pentru desfăşurarea de activităţi necesare organelor judiciare sau puse în libertate prin întreruperea executării pedepsei.” 
 

55. După articolul 64, se introduce un nou alineat, alineatul 64^1, cu următorul cuprins: 
”Art. 64^1  
a) Fiecărui detașament de persoane private de libertate folosit la muncă i se atribuie câte un număr, care va rămâne neschimbat, după cum 

urmează:  
 Detașamentul nr.  1 - Reparații curente (R.C.); 
 Detașamentul nr.  2 –Reparații capitale/investiții (R.K.)*, 
 Detașamentul nr.  3 - G.A.Z. –vegetal (câmp / sere -distinct);  
 Detașamentul nr.  4 - G.A.Z. – zootehnie; 
           Detașamentul nr.  5 - G.A.Z. – activități micro FNC, reparații utilaje agricole; 
 Detașamentul nr.  6 – Pază și supraveghere; 
 Detașamentul nr.  7 - Popotă cadre; 
 Detașamentul nr.  8 - Deservire alte unități; 
 Detașamentul nr.  9 - Deservirea locului de deținere interior/exterior, după caz (anexa 6 punctele I, II, III, IV, VI-45, VIII); 
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 Detașamentul nr.  10 – Deservire- activități de sprijin și suport ( anexa 6 punctul V) 
 Detașamentul nr. 11 - Producție bugetară*; 
 Detașamentul nr. 12 – Voluntariat; 
 Detașamentul nr. 13 – Calamitate; 
 Detașamentul nr. 14/15 - Prestări servicii persoane juridice (PJ)/ persoane fizice (PF) și în alte cazuri, în condițiile legii. 

b) Atunci când două sau mai multe detașamente folosite în interesul locului de deținere își desfășoară activitatea la același gen de muncă sau 
în locuri diferite, tabelele nominale se întocmesc cu același număr de detașament, la care se alătură câte o literă din alfabet,  începând cu litera „a”.” 
     56. Articolul 65 se modifică și va avea următorul cuprins: 
       ”Soluţionarea litigiilor de orice natură ivite între părţi după încheierea contractului se face pe cale amiabilă, prin negocierea obiecţiunilor ridicate 
de una dintre acestea şi prin evaluarea argumentelor prezentate, sau în instanță, potrivit legii civile.” 
    57. Articolul 66 se modifică și va avea următorul cuprins: 

" În vederea formulării cererii de chemare în judecată şi înaintării acesteia la instanţa judecătorească competentă, compartimentele emitente sau 
în evidența cărora se află, pun  la dispoziţia consilierului juridic al unităţii copii semnate şi ştampilate pentru conformitate cu originalul ale următoarelor 
documente: 

- contractul încheiat între părţi; 
- actele de evidenţă a muncii prestate, respectiv bonuri de lucru, situaţii centralizatoare ale prestărilor de servicii, facturi - semnate de părţile 

contractante; 
- documentele întocmite pentru încasarea sumelor în litigiu; 
- situaţia centralizatoare, calculată de serviciul financiar, din care să rezulte, detaliat, valoarea debitului şi a penalităţilor de întârziere pretense; 
- notificarea de punere în întârziere a debitorului persoană fizică sau, după caz, invitaţia pentru conciliere şi procesul-verbal încheiat în urma 

concilierii directe cu debitorul persoană juridică; 
- alte acte ce au fost întocmite pe parcursul derulării contractului." 

   58. În anexa nr. 1A, la articolul 6, după alin. (5) se adaugă două noi alineate, alin. (5^1) și (5^2), cu următorul cuprins: 

 ”(5^1) Factura şi situaţia centralizatoare a prestărilor de servicii se emit astfel: 
a) în ultima zi lucrătoare a lunii, pentru contractele  pentru care a fost încasat avansul,  în care a fost efectuată prestaţia. Plata contravalorii serviciilor 
se efectuează în termen de 20 de zile calendaristice de la data emiterii facturii dar nu mai târziu de data de 21 a lunii în curs pentru luna anterioară. 

b) bilunar, pentru contractele fără avans, la  data de 15 ale lunii pentru ceea ce a fost prestat  în perioada 1-15 ale lunii iar pentru  cea de-a doua 
perioadă din lună, facturarea se face în ultima zi lucrătoare.  Plata contravalorii serviciilor  va avea termen scadent astfel, pentru cea emisă în  prima 
jumătate a lunii  15 zile calendaristice de la emitere și pentru ce-a emisă în a doua jumătate a lunii 20  de zile calendaristice. 
 (5^2) Factura si situatia centralizatoare emise conform alin. (4), se înaintează operatorului economic, spre verificare şi semnare şi cuprind 
valoarea manoperei determinate pe baza tarifului negociat şi cota de TVA aplicată asupra manoperei." 
  

59. În anexa nr. 1A, la articolul 6, după alin. (6) se adaugă un nou alineat, alin. (6^1), cu următorul cuprins: 
 ”Plata contravalorii serviciilor se va efectua în numerar sau cu OP în contul bancar al prestatorului prevăzut la art.1. din contract, de două ori 



 

Pagină 18 din 41 

 

pe lună, conform specificaţiilor prevăzute la alin.(5) al prezentului articol.” 
 
 60. În anexa nr. 1A, la articolul 6, alineatele (7), (8) și (11), se modifică și vor avea următorul cuprins: 
 „(7) În cazul în care beneficiarul nu achită sumele datorate la termenul scadent, se obligă a plăti dobânzi și penalităţi contractuale de întârziere, 
conform art.173 alin.(1) din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările și completările ulterioare, calculate prin aplicarea la 
suma de plată a coeficientului stabilit prin art.174, alin.(5), respectiv art.176 alin.(2) din aceeași lege.  
            (8) În situaţia neachitării la termenul scadent a facturilor emise, beneficiarul este de drept pus în întârziere, potrivit art.1523 alin. (1) din Legea 
nr.287/2009 privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare, pentru  valoarea totală a debitului, fără a mai fi necesară o notificare.” 
  (11)  În perioada derulării contractului, în cazul facturării lunare sau bilunare, plata serviciilor prestate se va efectua până în data de 20 a lunii 
următoare. În caz contrar, se va proceda la rezilierea contractului conform alineatului precedent.”  
 
 61. După anexa nr. 1A, se introduce o nouă anexă 1^1A, având conținutul prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta decizie 
 
 62. La anexa nr. 6, punctele 12, 15, 33, 41 și 42 se modifică și vor avea următorul cuprins: 
  

12. ajutorr instalator sanitar şi      

încălzire 
- 1 pentru 100 robinete, dar nu mai mult de 

2 pentru fiecare unitate.  
muncă ușoară 
Obs.: fără risc  

 
15. Mecanic (reparații universal + 

utilaje diferite) 
- 1 pentru reparaţii universale muncă ușoară 

Obs.: fără risc  
- 1 pentru utilaje diferite muncă ușoară 

Obs.: fără risc  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitatea de menţinere a 

stării de curăţenie şi igienă a: 
  

 

muncă ușoară 
Obs.: fără risc  

 

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;                    muncă ușoară 

Obs.: cu risc epidemiologic 
zonei administrative exterioare, 

postului de control, punctelor 

de acces  unitate,  bazei 

- în funcţie de nevoi;                     

muncă ușoară 
Obs.: fără risc  
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33. 

sportive, curţilor de plimbare, 

sectorului vizite.      
 

 

muncă ușoară 
Obs.: fără risc  

a camerelor de arest de la 

organele judiciare        
- în funcţie de nevoi, la solicitarea    

organelor judiciare;                                
a altor unităţi aparţinând 

sistemului administraţiei    

penitenciare 

- conform aprobării directorului general al 

ANP;                                   

 
 

 

 

 

 

 

41. 

Activităţi şi programe de educaţie*)                                                               

 

 

muncă ușoară 
Obs.: fără risc  

activităţi de educaţie;      
 

- 1 persoană privată de libertate pentru 

fiecare club sau activitate desfăşurată;  
activităţi cultural-artistice;            - 2 persoane private de libertate pentru 

fiecare club sau activitate desfăşurată; 
activităţi ocupaţionale     - 1 persoană privată de libertate pentru 

fiecare club sau activitate desfăşurată;  
activităţi sportive         - 2 persoane private de libertate pentru 

200 persoane private de libertate 
activităţi tehnice în  cadrul 

studioului radio-TV         
- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42. 

Activitatea sectorului       medical:  

 

 

 

 

 

 

muncă ușoară 
Obs.: cu risc epidemiologic 

a) pentru penitenciare                    - 1 persoană privată de libertate pentru 

dezinfecţia, a 40 grupuri sanitare;       

- 1 persoană privată de libertate pentru 

fiecare cabinet medical (dezinfecţie 

curăţenie), brancardier în funcție de 

nevoi;                               

- 1 persoană privată de libertate pentru 

însoţirea şi îngrijirea fiecărei persoane 

private de libertate 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, în 

funcţie de necesităţile specifice;                  
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b)pentru penitenciarele spital           - 1 persoană privată de libertate pentru 

dezinfecţia a 80 de paturi 

convenţionale(paturi fizice + încăperi 

fără paturi); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

muncă ușoară 
Obs.: cu risc epidemiologic 

 - 1 persoană privată de libertate  

brancardier în funcție de nevoi                                  

- 2 persoane private de libertate        

îngrijitori pentru curăţenie în 

camere/50 paturi; 

- 1 persoană privată de libertate 

îngrijitor pentru îngrijirea fiecărei 

persoane private de libertate 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, 

în funcție de nevoi.                               

- 1 persoană privată de libertate 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, sub 

supraveghere continuă;                

 c) Secțiile medico-sociale  
 

 în funcție de nevoi,  1 persoană 

privată de libertate la  200 m2, pentru 

activitatea de menţinere a  stării de 

curăţenie şi igienă. 
 

  
63. La finalul Anexei nr. 9 a) se introduce o Notă, cu următorul cuprins:   
* Notă: se va semna de către cei în drept respectiv, DASDRP, DEA, Șef serviciu/birou evidența și org.muncii, lucrător OM-întocmit.” 
 
64. După anexa nr. 10, se introduce o nouă anexă, anexa nr. 10^1, având conținutul prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta decizie. 
 



 

Pagină 21 din 41 

 

65. Anexa nr. 11, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 3 la prezenta decizie. 
66. Anexa nr. 14 b) se abrogă. 
 
67. După anexa nr. 14 se introduc 5 noi anexe, anexele nr. 15-19, având conținutul prevăzut în anexele nr. 4 - 8 la prezenta decizie. 
 

ART. III 
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
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ANEXA nr. 1 la decizia ANP nr.  

    
     MINISTERUL JUSTIŢIEI 
     ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR 
     Penitenciarul/CE/CD................. 

 
 

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII 
(pentru operatori economici - persoane juridice în spațiile amenajate în interiorul locului de deținere) 

         
    Art. 1 
    Părţile contractului 
    Între ________________ cu sediul în _________________ strada _______________ nr. ____ judeţul/sectorul _______, C.I.F./C.U.I. __________, telefon ____________ 
cont ______________ deschis la ______________ reprezentat prin _______________ director, în calitate de prestator de servicii cu persoane private de libertate 
    şi 
    ____________________ cu sediul/în _________________ strada _______________ nr. _____ judeţul/sectorul _______, C.I.F./C.U.I. __________ nr. telefon __________ 
cont ______________ deschis la ______________, reprezentat(ă) prin  _____________ în calitate de director şi denumită în contract beneficiar, se încheie prezentul 
contract, cu respectarea următoarelor clauze: 

 
Art. 2 - Obiectul contractului 
Contractul are ca obiect asigurarea de către prestator a efectivului mediu de persoane private de libertate, prevăzut la art.7, în vederea prestării unor activități lucrative 
de.......................................................... ........................................................... la punctul de lucru situat în interiorul locului de deținere......................................................  
Art. 3 – Scopul contractului 
Complementar scopului economic al contractului de prestări servicii, părțile susțin și promovează prin încheierea prezentului contract, importanța muncii prestate de către 
persoanele condamnate pentru menținerea și creșterea capacității acestora de a-și câștiga existența după liberare, formarea unei atitudini corecte față de ordinea de drept 
și față de regulile de conviețuire socială, în vederea reintegrării sociale și a prevenirii săvârșirii de noi infracțiuni.  
 
Art. 4 – Mențiuni speciale privind accesul în locul de deținere, regimul proprietății publice și susținerea activităților de reintegrare a persoanelor condamnate 

(1) Accesul reprezentanților beneficiarului în cadrul sectorului de deținere și la nivelul punctului de lucru interior este strict limitat pentru îndeplinirea obligațiilor 
prevăzute de Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul 
procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016 (art. 175 alin.(5) din Regulament) respectiv să asigure: baza tehnico - materială, conducerea lucrărilor, 
asistența tehnică necesară, instructajul şi condițiile de securitate a muncii, în vederea susținerii și promovării scopului de reintegrare prin muncă a persoanelor 
condamnate.  
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(2) Spațiul interior în cadrul căruia se prestează munca cu persoanele condamnate se află în administrarea și folosința exclusivă a locului de deținere............................, 

pentru organizarea eficientă a pazei și supravegherii persoanelor condamnate în timpul activităților lucrative, astfel încât să fie asigurat un nivel adecvat de siguranță și să 
fie reduse riscurile producerii unor evenimente negative.  

(3) Pe toată perioada prezenței în locul de deținere, în interacțiunile cu persoanele private de libertate, derulate sub supravegherea strictă a personalului unității, 
reprezentanții beneficiarului vor sprijini programele educative de promovare a valorii muncii și importanței acesteia în procesul de reintegrare socială, complementar 
activităților desfășurate în cadrul punctului de lucru, prin încurajarea implicării în muncă și respectării regulilor de conviețuire socială în vederea prevenirii săvârșirii de 
noi infracțiuni, conform îndrumărilor și instructajelor care vor fi realizate de specialiștii Serviciului Educație din locul de deținere. 

 
Art. 5 - Durata contractului 
Contractul intră în vigoare începând cu data de __________ cu valabilitate până la data de ___________.  
 
Art. 6 – Valoarea contractului  
Valoarea estimată a contractului este de _________, exclusiv T.V.A.  
 
Art. 7 – Obligațiile părților 
7.1. Prestatorul se obligă:  
a) să pună la dispoziția beneficiarului efectivul de _____ persoane private de libertate, solicitat. 
b) să asigure respectarea programul de lucru zilnic de 8 ore, cu/fără pauză de masă care se organizează astfe: 

- ora   ___  - începerea lucrului 
- ora   ___  - încetarea lucrului 

c)  să asigure disciplina muncii în rândul persoanelor private de libertate; 
d) să ia măsuri ca persoanele private de libertate, să respecte regulile de securitate şi sănătate în muncă potrivit dispozițiilor legale; 
e) să asigure paza şi supravegherea persoanelor private de libertate conform prevederilor legale. 
 
7.2. Beneficiarul se obligă:  

a) să facă dovada bonității financiare certificată prin ultimul bilanț contabil şi să achite un avans lunar în procent de 40% din valoarea lunară a prestației de servicii, 
cu regularizarea acestuia lunară; 

b) să folosească persoanele private de libertate numai la lucrările menționate la art.2, cu respectarea prevederilor Legii privind executare a pedepselor şi a măsurilor 
privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, precum și a Regulamentului de aplicare al acesteia; 

c) să obțină, în situațiile când este cazul, avizele sau autorizațiile legale (sanitar, sanitar-veterinar, P.S.I., de protecția mediului, securitate şi sănătate în muncă etc.), 
înainte de începerea activității cu persoanele private de libertate şi să le pună le dispoziția prestatorului; 

d) să suporte contravaloarea consumului de energie electrică și, după caz, a consumului altor utilități necesare spațiului în care se desfășoară activitățile cu 
persoanele private de libertate; 
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e) să asigure materiale igienico-sanitare și echipament de protecție individuală și anume: măști de protecție, mănuși de unică folosință, vizete pentru persoanele 
condamnate, în vederea prevenirii riscurilor epidemiologice.  

f) să respecte permanent prin reprezentanții săi regulile și recomandările comunicate de autorități cu privire la prevenirea răspândirii virusului SARS-Cov2.  
   g) se obliga  sa pună la dispoziția prestatorului (șefului punctului de lucru) instrucțiunile proprii de securitate si sănătate in munca corespunzător activităților prestate; 
   h) să facă cunoscut  prestatorului, personalul însărcinat cu conducerea şi asistența tehnică a lucrărilor, în vederea instruirii acestuia cu privire la relațiile şi 

comportarea față de persoanele private de libertate şi pentru aprobarea accesului la punctul de lucru; 
   i) să informeze administrația locului de deținere dacă programul de lucru stabilit nu se desfășoară integral din motive organizatorice, ori din alte cauze; 
   j) să pună la dispoziția prestatorului, la începerea lucrărilor, programarea activităților ce urmează a se executa; 

k) să asigure permanent pe timpul desfășurării activităților lucrative o persoană desemnată pentru coordonarea și asistența tehnică a lucrărilor la care sunt folosite 
persoanele private de libertate; 

l) să pună la dispoziția prestatorului materiile prime, materialele, accesoriile, precum si alte componente necesare realizării articolelor ce constituie obiectul 
contractului; 

m) să aducă de îndată la cunoștința reprezentanților penitenciarului orice incident în legătură cu activitatea prestată de persoanele private de libertate, respectarea 
programului de lucru; 

n) să informeze în scris administrația locului de deținere, cu cel puțin o zi înainte,  asupra suspendării temporare a activității in cadrul locului de deținere din orice 
cauza; 

o) să contrasemneze zilnic bonul de lucru, prin reprezentantul desemnat, după verificarea corectitudinii datelor înscrise de către șeful punctului de lucru. 
p) să pună la dispoziția prestatorului (șefului punctului de lucru) instrucțiunile proprii de securitate şi sănătate în muncă corespunzător activităților prestate; 
r) să ia măsuri de încetare a activității şi să colaboreze cu personalul de pază şi supraveghere pentru evacuarea persoanelor private de libertate în caz de producere 

a unei situații de pericol grav şi iminent (incendii, explozii, intoxicații); 
s) să suporte plata asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale, dacă în urma cercetării a fost găsit răspunzător de producerea unui accident ale cărui 

victime sunt persoane private de libertate sau personal al locului de deținere, conform Legii 319/2006 privind sănătatea şi securitatea în muncă. 
t) să aducă de îndată la cunoștință reprezentanților locului de deținere orice incident în legătură cu activitatea prestată de persoanele private de libertate, 

respectarea programului de lucru sau încălcarea de către acesta a obligațiilor şi interdicțiilor ce decurg din Legea nr.254/2013 şi Regulamentul de aplicare al acesteia; 
u) să elaboreze pentru autoritățile competente și în conformitate cu reglementările legale rapoarte privind accidentele de muncă suferite de persoane private de 

libertate sau personalul de supraveghere; 
v) să informeze în scris, prin e-mail, administrația locului de deținere, cu cel puţin o zi înainte, cu privire la încetarea sau suspendarea temporară a activităţii la 

punctul de lucru; 
w) să informeze şeful punctului de lucru şi/sau responsabilul cu securitatea şi sănătatea în muncă despre producerea oricărui eveniment în care sunt implicate 

persoane private de libertate sau personal de pază şi supraveghere; 
x) să păstreze fișele de instructaj privind situațiile de urgență și a celor de protecția muncii, precum și oricare alte documente obligatorii sau care atestă îndeplinirea 

obligațiilor prevăzute de către legislația în materia sănătății și securității în muncă; 
y) să comunice orice modificare a datelor de identificare prevăzute la art.1 din contract, precum și dacă împotriva sa a fost declanșată procedura insolvenței, cu 

comunicarea numărului de dosar, a stadiului acestuia și a instanței pe rolul căreia se află; 
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    z) să înainteze în scris, înainte de începerea lucrărilor, administrației locului de deținere o listă cu persoanele civile care își desfășoară activitatea în cadrul firmei, cu 
care persoanele private de libertate vor intra în contact. Această listă va fi retransmisă ori de câte ori va suferi modificări. 
 

ART. 8  PLATA MUNCII PRESTATE 
Plata muncii prestate 

     1) Tariful negociat este de ______ lei/oră (-/____ lei/oră-normă)/ persoană privată de libertate, la care se adaugă cota legală de TVA, care se aplică la valoarea 
totală a prestaţiilor. 
     2) Dacă este cazul tariful orar prevăzut la alin. (1) se va modifica prin act adiţional în situaţia modificării salariului minim brut pe ţară. 
     3) Evidenţa primară a muncii prestate de către persoanele private de libertate este ţinută de prestator prin bonuri de lucru, un exemplar al acestora fiind predat 
zilnic reprezentantului beneficiarului pentru a fi contrasemnat. Documentul astfel întocmit şi semnat, constituie confirmarea cantităţii şi calităţii muncii prestate şi a faptului 
că lucrările sunt executate la cerere. 
     4) În ultima zi lucrătoare a lunii sau, în cursul lunii la finalizarea contractului, valoarea totală care rezultă din documentele de evidenţă se înscrie în situaţia 
centralizatoare a prestărilor de servicii, urmând ca aceasta să fie semnată de persoanele autorizate din partea beneficiarului şi a prestatorului. 
     5) Situaţiile centralizatoare a prestărilor de servicii şi facturile se emit în ultima zi lucrătoare a lunii în care a fost efectuată prestaţia, se înregistrează la prestator şi 
se înaintează beneficiarului pentru verificare şi semnare. Acestea vor cuprinde: 
     - valoarea manoperei determinate pe baza tarifului negociat; 
     - cota de TVA aplicată asupra valorii manoperei conform Codul Fiscal în vigoare. 
       5^1) Factura şi situaţia centralizatoare a prestărilor de servicii se emit astfel: 
a) în ultima zi lucrătoare a lunii,  pentru contractele  pentru care a fost încasat avansul,  în care a fost efectuată prestaţia. Plata contravalorii serviciilor se efectuează în 
termen de 20 de zile calendaristice de la data emiterii facturii dar nu mai târziu de data de 21 a lunii în curs pentru luna anterioară. 
b) bilunar, pentru contractele fără avans, la  data de 15 ale lunii pentru ceea ce a fost prestat  în perioada 1-15 ale lunii iar pentru  cea de-a doua perioadă din lună, 
facturarea se face în ultima zi lucrătoare.  Plata contravalorii serviciilor  va avea termen scadent astfel, pentru cea emisă în  prima jumătate a lunii  15 zile calendaristice de 
la emitere și pentru ce-a emisă în a doua jumătate a lunii 20  de zile calendaristice.  
     Factura si situatia centralizatoare emise conform alin. (4), se înaintează operatorului economic, spre verificare şi semnare şi cuprind valoarea manoperei determinate 
pe baza tarifului negociat şi cota de TVA aplicată asupra manoperei. 
     6) Plata contravalorii serviciilor se va efectua (numerar la casieria unităţii/în contul bancar prevăzut la art. 1) ________________, în termen de 20 de zile 
calendaristice de la emiterea facturii de către prestator. 
       6^1) Plata contravalorii serviciilor se va efectua în numerar sau cu OP în contul bancar al prestatorului prevăzut la art.1. din contract, de două ori pe lună, conform 
mențiunilor prevăzute la alin.(5) al prezentului articol. 
     7) În cazul în care beneficiarul nu achită sumele datorate la termenul scadent, se obligă a plăti dobânzi și penalităţi contractuale de întârziere, conform art.173 
alin.(1) din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările și completările ulterioare, calculate prin aplicarea la suma de plată a coeficientului stabilit 
prin art.174, alin.(5), respectiv art.176 alin.(2) din aceeași lege.  
     8) În situaţia neachitării la termenul scadent a facturilor emise, beneficiarul este de drept pus în întârziere, potrivit art.1523 alin.(1) din Legea nr.287/2009 privind 
Codul Civil, cu modificările şi completatările ulterioare,  pentru  valoarea totală a debitului, fără a mai fi necesară o notificare. 
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     9) Totalul penalităţilor pentru întârziere în decontare, calculate conform alin. (7) pot depăşi cuantumul sumei asupra căreia sunt calculate. 
     10) În cazul în care,  beneficiarul nu a achitat facturile de prestări servicii contractul se reziliază începând cu data de 21 a lunii în care trebuia efectuată  plata. 
     11)  În perioada derulării contractului, în cazul facturării lunare sau bilunare, plata serviciilor prestate se va efectua până în data de 20 ale lunii următoare. În caz 
contrar, se va proceda la rezilierea contractului conform alineatului precedent. 
 

Art. 9 - Răspunderea contractuală 
1) Beneficiarul răspunde de desfăşurarea activităţii economice în condiţii de legalitate şi de respectarea prevederilor legale în domeniul protecţiei mediului şi a 

muncii.  
2) Lucrările executate necorespunzător de către persoanele private de libertate ca urmare a nerespectării indicaţiilor tehnice date de beneficiar se refac fără plată. 

Constatarea calităţii necorespunzătoare a lucrărilor şi stabilirea cauzelor acestora, se face de către cele două părţi şi se consemnează într-un proces - verbal  în termen de 
cel mult 24 de ore de la constatarea lor. Nesesizarea prestatorului în termenele de mai sus, îl exonereaza pe acesta de răspundere. 

3) Persoanele private de libertate răspund pentru pagubele produse din vina lor la locul de muncă, potrivit Legii nr.254/2013, cu modificările și completările 
ulterioare. Cercetarea administrativă în legătură cu pagubele produse, se efectuează de către o comisie formată din reprezentanţi ai ambelor părţi. 

4)  În cazul adoptării unor acte normative privind amnistierea unor infracţiuni sau graţierea unor pedepse, ori în alte situaţii speciale, prestatorul este obligat să 
informeze de îndată beneficiarul, iar în termen de 30 zile să stabilească numărul persoanelor private de libertate pe care îl poate pune la dispoziţie, în raport de situaţia 
creată. 

5) În situaţia în care beneficiarul forţei de muncă nu respectă clauzele contractuale sau dispoziţiile legale privind condiţiile de folosire la muncă a persoanelor private 
de libertate, directorul locului de deţinere va solicita în scris ca în termen de 24 de ore beneficiarul să ia măsuri pentru respectarea acestora. Dacă în acest termen nu se 
iau masurile necesare, directorul locului de deţinere poate dispune retragerea parţială sau totală a persoanelor private de libertate. 

6) În cazul în care, în termen de 30 de zile de la retragerea persoanelor private de libertate, beneficiarul nu îndeplineşte obligaţiile prevăzute la alin. 9.1, prestatorul 
va putea cere constatarea rezilierii contractului, fără vreo altă formalitate şi fără să fie necesar acordul beneficiarului. 

7) În relaţia cu persoanele private de libertate, beneficiarul are următoarele obligaţii: 
1. să nu le pună la dispoziţie băuturi alcoolice, substanţe psihotrope, medicamente ori alte substanţe toxice de natură sa creeze tulburări de comportament;                                                                                 
2. să nu le pună la dispoziţie armament, muniţii, substanţe toxice sau explozive;                                                                                 
3. să nu le solicite sau să le permită să conducă mijloace de transport sau să manipuleze utilaje;                                                                                                   
4. să nu le ofere bani ori alte foloase materiale 
5. să nu permită crearea de legături cu exteriorul prin permiterea accesului(în incinta punctului de lucru) altor persoane decât cele angajate. 
6. să nu le puna la dispoziţie telefoane mobile cu camera foto,carduri de memorie,  tablete ori alte dispozitive de comunicare cu conexiune la internet   
7. sa nu primeasca in pastrare sume de bani apartinând persoanelor private de libertate 
8) Beneficiarul se obliga sa informeze administratia locului de detinere, in cel mai scurt timp posibil, daca a luat la cunostinta despre producerea uneia dintre situatiile 
enumerate la alin. (7).  

9)  În situaţia în care prestatorul constată la punctul de lucru încălcări ale obligaţiilor si interdicţiilor ce decurg din Legea de executare a pedepselor si Regulamentul de 
aplicare al acesteia, precum şi ale obligaţiilor prevăzute la alin.(7) și (8) din prezentul contract, acesta poate dispune rezilierea unilaterala a contractului de prestari servicii fără 
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vreo altă formalitate şi fără să fie necesar acordul beneficiarului. 
 

Art. 10 - Alte clauze 
1. Modificarea clauzelor contractului se poate face numai cu acordul ambelor părţi, prin act adiţional. Denunţarea unilaterală a contractului are loc din 

iniţiativa oricăreia dintre părţi şi se face în formă scrisă, cu arătarea motivelor. 
2. În cazul apariţiei unor situaţii deosebite sau condiţii nefavorabile executării lucrărilor prevăzute la art. 2, părţile pot conveni de comun acord 

sistarea lucrărilor şi reprogramarea acestora. 
3. Cercetarea oricărui accident de muncă în care sunt implicate persoane private de libertate sau personalul de pază şi supraveghere, se va face de 

către o comisie comună formată din reprezentaţi ai ambelor părţi. 
4. Accidentele de muncă produse la beneficiar se înregistrează de către partea (beneficiar sau prestator) care, în urma cercetării, a fost găsită răspunzătoare 

de  
5. Litigiile izvorâte din încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti, dacă părţile contractului 

nu le pot rezolva pe cale amiabilă. 
6. Prezentul contract s-a încheiat astăzi ________________în două  exemplare, din care unul pentru prestator  iar unul pentru beneficiar. 

 
PRESTATOR 

Penitenciarul/CD/CE ........ 
Director 

Avizat,                                                                                     
Director Ec - Admin.                  
Director adjunct SDRP 
Consilier Juridic  
Responsabil SSM şi protecţia mediului.  
 
Întocmit, persoana desemnată  

 

BENEFICIAR 
......... 

Director / Reprezentant legal  
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Anexa nr. 2 la decizia ANP nr............. 
 

 

Ministerul Justitiei 
Administratia Nationala a Penitenciarelor 
Penitenciarul _______________________ 

 

 

 

   

                

    TABEL NOMINAL 
cu persoanele private de libertate  scoase la munca în luna   ________________  anul 

_______ 
 

     

     Director, 
 

 

         

                

Detasament: 
 

 ________________________  
 

         

               

Beneficiar: 
 

               

  _______________________  
 

         

               

 ZILELE Obs. 

EXPLICATII 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31  

Ora plecarii din unitate                  

Ora inceperii lucrului                  

Timpul afectat servitului mesei                  

Ora incetarii lucrului                  

Ora sosirii in unitate                  

                 Total 

ore 

prestate 
 

Nr. 

crt. 
Matr. 

loc. 
Numele si 

prenumele 
Data 

nasterii 
Parintii Condamnarea 

si fapta 
Regim 
Cap.muncă 

Grad de 

periculozitate 
                 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
        1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31  
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1                         

2                         

3                         

4                         

5                         
 

                

Avizat 
Director adjunct S.D.R.P, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Sef comp. 
organizarea muncii, 

 

 Certific orele efectiv înscrise,  
Şef punct de lucru, 

 

  

 Medic, 
 

      

  Educator, 
 

    

          

                

 

Ministerul Justitiei 
Administratia Nationala a Penitenciarelor 
Penitenciarul _____________________ 
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    TABEL NOMINAL 
cu persoanele private de libertate  scoase la munca în luna   ______________  anul _______ 

 

    
  

     Director, 
 

 

        
  

               
  

Detasament: 
 

  _________________________  
 

        
  

              
  

Beneficiar: 
 

              
  

  _________________________  
 

        
  

              
  

 ZILELE Obs. 

EXPLICATII 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30  

Ora plecarii din unitate                 

Ora inceperii lucrului                 

Timpul afectat servitului mesei                 

Ora incetarii lucrului                 

Ora sosirii in unitate                 

                Total 

ore 

prestate 
 

 
  

               
  

 

Nr. 

crt. 
Matr. 

loc. 
Numele si 

prenumele 
Data 

nasterii 
Parintii Condamnarea 

si fapta 
Regim 
Cap.muncă 

Grad de 

periculozitate 
                

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
        2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30  

1                        

2                        

3                        
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4                        

5                        
 

               
  

Avizat 
Director adjunct S.D.R.P, 

 

     Sef comp. 
organizarea muncii, 

 

 Certific orele efectiv înscrise,  
Şef punct de lucru, 

 

  

 

Medic, 
 

      

  

Educator, 
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Anexa nr. 3 la decizia ANP nr............. 

 
    Penitenciarul ..............                       SC ................ SRL 
    Nr. ________ din ______                            Nr. _______ din _______ 
 

               Situaţie centralizatoare a prestărilor de servicii 
                         luna ___________ anul _________ 
 

    A. Valoarea manoperei realizate de către persoana privată de libertate ____________________ 
 

    B. TVA (___% x A)                    _______________________ 
 

    Total de plată (A + B)               _____________________ 
 

    Achitarea sumei de mai sus se face din proprie iniţiativă de către agentul economic din contul nr. ........................... 

deschis la Banca ............. ............ în contul Penitenciarului nr. ________________________ 
 

    SC .................... SRL                   Penitenciarul .............. 
 

    DIRECTOR                                      DIRECTOR 
Director Economic 
              Director Economic                              
                                                                                                    Șef serviciu/birou evidență și org. muncii 

 Întocmit –lucrător org. muncii 
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PENITENCIARUL  ……………                                                                   (denumirea unității beneficiarului )                                  Anexa nr. 4 la decizia ANP..... 

nr............. 

Nr. ______ /acronimul unității/ ___/____/____                                        Nr.  _______ din ____/____/___ 

Ex. nr. ___ 

PROCES –VERBAL 

de negociere a clauzelor contractuale încheiat astăzi ……………… 

 
Între,   
 

PENITENCIARUL …………………., cu sediul în …………….., str. …………………. nr. …., jud. ……, cod postal  ….., tel./fax ………, cont 

………………………….., cod fiscal                 ………….., deschis la ………………, (grad, nume și prenume) –director, (grad, nume și prenume) - director adj. Economico-

administrativ, (grad, nume și prenume) -director adj.siguranţa deţinerii şi regim penitenciar, ( (grad, nume și prenume) consilier juridic și (grad, nume și prenume) persoana 

responsabilă cu securitatea și sănătatea în muncă și protecția mediului, în calitate de prestator de servicii cu persoane private de libertate 
şi 

 

          ............................................., cu sediul social în …………………………….., strada ......................, nr. .........., județul/sectorul..............................CIF/CUI ..............., 

nr.înreg.Reg.Comertului..............................., nr. telefon....................................., cont ................., deschis la banca……………………………..,  reprezentat(ă) legal prin 

…………………………… în calitate de …………………….., denumită în contract beneficiar,  se încheie prezentul proces-verbal de negociere a clauzelor contractuale1, 

sens în care, s-au negociat 

…………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................................

..............................................  
Negocierea s-a desfăşurat astfel : 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

                                                 
1  se negociază, în funcţie de lucrările ce vor fi efecuate de către prestator: necesarul de persoane private de libertate, programul de lucru, tariful pe unitatea de timp sau pe produs 
precum și orice alte aspect de interes, cu respectarea prevederilor art.7 din prezentele Instrucțiuni. 
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 _____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

În urma negocierii, au fost stabilite…………………………………… şi vor fi menţionate  în Contractul de prestări servicii ce se va încheia ulterior. 
     
 Prezentul proces-verbal s-a încheiat astăzi _______________, la sediul ………………….…………….., în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte 

contractantă. 

 
 
 

 Director                                                                                          1. reprezentant legal beneficiar            

 Director adj. Economico-administrativ                                     2. reprezentanti din partea beneficiarului, după caz) 

 Director adj. siguranţa deţinerii şi regim penitenciar  

 Consilier juridic  

 persoana responsabilă cu SSMPM  
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Anexa nr. 5 la decizia ANP... 
Ministerul 
Justiţiei                        APROB                       

Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor                  Director                       

PENITENCIARUL 
__________________                                            

Nr._____
_/din ....                                                  

  Planificarea la muncă a p.p.l. – Det. Nr....  (se enumeră tipul activităţii lucrative conform ex. **)                     

        pe luna    20__                                

                                                   

Nr
. 

crt
. 

Nume 
/ 

prenu
me 

deţinu
t 

                               

Obs
ervaț

ii 

                 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

3
1                  

1                                   
                 

2                                   
                 

3                                   
                 

4                                   
                 

5                                   
                 

6                                   
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Prog
ram*
:         

Luni - Vineri  Sâmbătă - Duminică 
                 

  
ora ieşirii la muncă *        06:10                  08:10                      14:55  

06:10                  08:10                      
15:55                  

  
program munca 

06:15 -  07:15;       08:15 - 12:15;      
15:00 - 18:00  

06:15 -  07:15;       08:15 - 12:15;      
16:00 - 19:00                  

  

timp de odihnă (servit 
masa)  

07:20 - 8:10;             12:20 - 14:55; 
 

07:20 - 8:10;             12:20 - 15:55;  
                

  
ora intrarii in camera  

 07:20                  12:20                       
18:10  

 07:20                  12:20                       
19:10 

 
                

                                                   

   Efectuează 
activităţi de :  

EXEMPL
U**:                                              

 -curăţenie şi întreţinere sector administrativ, curţi interioare, zona administrativa exterioara, parcarea exterioara, 
posturi de paza, puncte de acces unitate.                   

 - transport recipiente hrană deținuți, transport si manipulare bagaje , transport bunuri apartinand unitatii, în sezonul 
rece - deszăpezire.                   

- dezinfecția spațiilor din sectorul administrativ, P.C.1, posturi de pază și a spațiului de așteptare vizitatori în prezența 
asistentului igienist , a asistentului medical de                   

serviciu sau a șefului de schimb, spalătorie, popotă, DBA, GAZ, etc                  

 
* Programul prezentat are caracter orientativ, se va adapta în raport de activitatea  desfășurată cu deținuții precum și după  
nevoile unități (spălătorie/popotă/ateliere curte/dba/gaz etc)                

 
*Itinerariul de deplasare, la și de la locul unde își desfășoară activitatea deținuții se face pe traseul: "SE  ÎNSCRIE TRASEUL, ÎNCEPÂND 

CU SECȚIA UNDE SUNT CAZATE ppl PÂNĂ LA SECTORUL UNDE ESTE REPARTIZAT și RETUR"            

 

**Persoanele private de libertate vor fi scoase la activități doar la solicitarea expresă a personalului care îți desfășoară activitatea în posturile de mai sus, 
personal care va răspunde direct de activitatea deținuților în postul în care se află în intervalul orar ......... (include pauza de masă pentru detașamentele unde 
este servită la punctul de lucru) de Luni până vineri ale săptămânii. 

 
***Pentru alte activități din cadrul detașamentului, care nu au putut fi planificate, persoanele private de libertate vor fi scoase doar cu aprobarea șefului 
de tură, cu supraveghere/însoțire, se vor consemna în documentele specifice și registrul de intrări-ieșiri instituit la nivelul secției.      

 
De activitatea de  deservire......, din interiorul/exteriorul unității și supravegherea ppl planificați va răspunde în mod direct agentul desemnat la acest 
detașament, ăn intervalul....., de luni până...., în conformitate cu DZU nr.... Din....12.20.., pentru anul 20..., care prevede activitatea în program de ...h/zi, pe 
parcursul a ...zile din săptămână. 
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Anexa nr.6 la decizia ANP ....... 
ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ A PENITENCIARELOR 
Penitenciarul/Centrul educativ/Centrul de detenție/ Penitenciarul-spital………            

 

Suspendare temporară de la muncă* 
   Domnului ___________________________________________  

     Director Adjunct Siguranţa Deţinerii şi Regim Penitenciar 
PENITENCIARUL ______________ 

 

Vă informez că la data de ___________, persoana privată de libertate ______________________, născut la data de _________, fiul lui ___________ și al  

_______________________, selecţionat să desfăşoare activităţi lucrative în cadrul detașamentului nr._________________, cazat la ___________, ce execută pedeapsa în 

regim________a 
____________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________. 
Având în vedere cele prezentate şi în conformitate cu prevederile art. 17, alin.(1) şi alin.(2) din ........................................ a ............................................., pentru 

aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea muncii persoanelor private de libertate, propun să dispuneţi „suspendarea temporară de la activităţile lucrative la care a 

fost repartizat” și, dacă situația o impune, cazarea la una din camerele din ________ sectorului de deținere. 
 Faţă de cele relatate, rog dispuneţi. 
 

Întocmit,  
_________________________________ 

 (funcția, grad, nume și prenume, semnătura) 
____________________________________________________________________________________ 

Notă *  Suspendarea temporară va fi predată secretarului Comisiei de selecţionare și repartizare  la activităţi lucrative (organizarea muncii) şi după reanalizarea acestuia în cadrul comisiei, 

materialul va fi arhivat la dosarul individual  al persoanei condamnate. 
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Anexa nr. 7 la decizia ANP... 
 

 

Întrerupere de la activități lucrative * 
 

Nr. ________/acronim unitate/________ 2..... 
         A P R O B, 

                                                                    (Grad, nume și prenume) 
                   Director  
                                                                                          Penitenciarul ....................... 

     Avizat ,                                                                 
(Grad, nume și prenume) 
     Director adj. S.D.R.P. 
 

Întrerupere de la activități lucrative 
 
 
Date de identificare a persoanei private de libertate: 
Nume __________________________ prenume_____________________________________ 
părinţii ___________________________ /___________________________________________ 
data naşterii _________________ condamnare_______________________________________ 
fapta ______________________________, regim de detenţie ___________________________ 
punctul de lucru______________________________ data întreruperii _____________________ 
Motivul întreruperii de la muncă___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

            
    Văzut, 
(Grad profesional,nume, prenume,semnătura) 
Şef serviciu aplicarea regimurilor 
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Văzut, 
Evidență și Organizarea muncii 
________________________ 
(Grad profesional,nume, prenume,semnătura) 
 
 
Văzut, 
Şef secţie 
________________________ 
(Grad profesional,nume, prenume,semnătura) 
 
 
Întocmit, 
_______________________________________ 
(funcţia) 
______________________________________ 
(Grad profesional,nume, prenume,semnătura) 
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Anexa nr. 8 la Decizia nr…… 

                                

                                     

Nr.________/ acronim unitate/ din ________ 
                                                                                                    

Exemplar unic 
 

A P R O B, 
Grad, nume și prenume 

Director 
Penitenciarul ............... 

               
PROCES VERBAL  de  refuz – muncă  a  persoanei  private  de  libertate* 

 
 
I. Date de identificare a persoanei private de libertate: 
Nume __________________________ prenume_____________________________________ 
părinţii ___________________________ /___________________________________________ 
data naşterii _________________ condamnare_______________________________________ 
fapta ______________________________, regim de detenţie ___________________________ 
punctul de lucru______________________________ data de la care refuză munca __________ motivul refuzului de a 
muncii____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 
 
II. MĂSURI  ÎNTREPRINSE:______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________. 
 
Având în vedere cele prezentate şi în conformitate cu prevederile art. 174, alin.(8) şi alin.(9) din Regulamentul de aplicare a Legii nr.254/2013, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr.157/2016 
III. REZOLUŢIA COMISIEI DE MUNCĂ:_____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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Având în vedere cele prezentate şi în conformitate cu prevederile art. 174, alin.(8) şi alin.(9) din Regulamentul de aplicare a Legii nr.254/2013, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr.157/2016, comisia constituită în baza art.174 alin.(1) din Regulament, a întocmit prezentul proces verbal într-un exemplar ce va fi clasat în dosarul 
penitenciar al persoanei private de libertate. 
 
Gradul profesional, numele, prenumele şi semnătura membrilor comisiei:             Data: 
1. preşedinte: ..................................................................     
2. membru serv. regim: .................................................. 
3. membru serv. socio .................................................... 
4. membru sector evidenţă ............................................ 
5. membru – sector medical: .......................................... 
6. membru – psiholog: ................................................... 
7. membru –ssm ........................................................... 
8. membru (deprinderi) după caz................................. 
9. secretar - O.M. : ....................................................... 
 
Notă *  PROCES VERBAL  de  refuz – muncă  a  persoanei  private  de  libertate va fi predată secretarului Comisiei de selecţionare și repartizare  la activităţi lucrative 
(organizarea muncii) şi va fi arhivat la dosarul individual  al persoanei condamnate. 

 

 


