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Capitolul I. Aspecte generale privind politica de angajare şi 
sistemul de recrutare al personalului în instituţiile penitenciare 

 
Secţiunea 1. Argument şi metodologia studiului 
 
În scopul realizării Planului de acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a 

sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016, aprobat prin Hotărîrea Parlamentului nr.6 din 
16.02.2012, Departamentului Instituţiilor Penitenciare al Ministerului Justiţiei (în continuare 
DIP) i-a revenit rolul de elaborare al propunerilor de intervenţie pentru reorganizarea 
activităţii sistemului penitenciar. 

Urmare a elaborării propunerii de politică publică în domeniul managementului 
resurselor umane al sistemului penitenciar din anul 2012, s-au propus trei opţiuni de 
intervenţie în privinţa acestei probleme, fiind coordonate cu Cancelaria de Stat, şi 
prezentate pentru aprobare Comitetului interministerial pentru planificare strategică. Astfel, 
Departamentului instituţiilor penitenciare, îi revine sarcina de elaborare a studiului 
comparativ privind politica de angajare şi sistemul de recrutare al personalului în instituţiile 
penitenciare şi privind demilitarizarea completă a sistemului penitenciar. 

De menţionat că, prezentul studiu reprezintă de fapt continuitatea exerciţiului ante-
menţionat. Totuşi, în condiţiile în care nu există o hotărîre a Comitetului interministerial 
pentru planificare strategică şi pentru asigurarea respectării calendarului Planului de 
acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-
2016, prezentul studiu se axează pe elucidarea tuturor aspectelor de organizare şi 
implementare a opţiunii recomandate de Ministerul Justiţiei (reorganizarea 
managementului resurselor umane prin atribuirea tuturor colaboratorilor sistemului 
penitenciar a calităţii de funcţionar public cu statut special). 

În februarie 1994, în Belgia, a avut loc reuniunea reprezentanţilor administraţiilor 
penitenciare din 22 de ţări europene, avînd 250 de invitaţi, printre care profesori 
universitari de la Lauvain şi Liege, miniştri şi secretari de stat. Problema de bază abordată 
a fost cea a formării personalului, urmărindu-se în mod deosebit găsirea unui model 
comun pentru toate administraţiile penitenciare din Europa. Majoritatea participanţilor la 
discuţii s-au referit la condiţiile grele de muncă din închisori şi la alte probleme ale 
deţinuţilor: pe primul loc situîndu-se toxicomania, SIDA şi violenţa. 

În domeniu formării personalului s-au formulat cîteva recomandări: 
- formarea personalului trebuie să fie de la început diferenţiată pe cele două tipuri 

mari de activităţi: paza şi resocializarea; 
- personalul trebuie să beneficieze de o pregătire polivalentă care să permită chiar 

mobilitatea spre alte sectoare, cu implicaţii pozitive asupra imaginii publice a instituţiei 
penitenciare; 

- să existe o relaţie directă între nivelul cultural al deţinuţilor, de obicei ridicat, şi 
motivarea sau demotivarea personalului de a-şi perfecţiona pregătirea; 

- funcţionarul de rang înalt din sistemul penitenciar trebuie să beneficieze de 
programe de pregătire specifice; 

- nu trebuie să existe bariere ideologice în ceea ce priveşte formarea personalului 
din penitenciar, deoarece obiectivele acestei instituţii sunt identice pe întregul continent.1 

În condiţiile în care toate administraţiile din penitenciare se confruntă cu dificultăţi, 
ale căror soluţii nu sunt întotdeauna de domeniul financiar, şi anume: 1) climatul moral 
psihologic din locurile de deţinere; 2) formarea şi menţinerea personalului; 3) volumul 
sporit de muncă în raport cu numărul de angajaţi, 4) încărcătura psiho-emoţională la locul 
de muncă; 5) atitudinea neconştiincioasă a unor colaboratori faţă de atribuţiile de serviciu; 
6) atitudine subiectivă a presei faţă de problemele din penitenciare; 7) neconştientizarea  

                                                 

1 Dr. Gheorghe Florian, Dinamică penitenciară. Reforma structurilor interne. Editura OSCAR PRINT, 

Bucureşti, 1999, pag.15. 
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de către comunitate a rolului personalului penitenciar în procesul corecţional etc., scopul 
studiului îl reprezintă ilustrarea experienţei internaţionale, identificarea bunelor practici şi 
formularea recomandărilor necesare pentru a fi implementate în politica de angajare şi 
sistemul de recrutare al personalului în instituţiile penitenciare. 

Un alt obiectiv al studiului îl reprezintă formularea recomandărilor privind 
organizarea eficientă a managementului resurselor umane din sistemul penitenciar, prin 
identificarea necesităţilor de intervenţie pentru schimbarea ”conceptului militar” de 
administrare al penitenciarelor. 

În calitate de instrument de investigare şi analiză, a fost elaborat chestionarul de 
opinie, administrat colaboratorilor sistemului penitenciar.  

În acest sens, în perioada 08.10.2012-30.10.2012, Secţia activitate psihologică cu 
personalul, în colaborare cu Direcţia resurse umane a DIP, a desfăşurat un sondaj      
socio-psihologic în sistemul penitenciar pe un eşantion de 1707 colaboratori (cu marja de 
eroare de +/- 3,7%), dintre care 7,15% constituie corpul de comandă superior, 33,15% 
corpul de comandă mediu, 49,09% corpul de comandă inferior şi 10,60% angajaţi civili, 
care a avut drept scop consultarea opiniei colaboratoril în privinţa unor aspecte ale 
activităţii acestora.  

În scopul atingerii acestor obiective a fost examinat cadrul juridic naţional şi 
internaţional în domeniul administrării penitenciarelor, de asemenea, alte informaţii 
acumulate în procesul elaborării propunerii de politică publică în domeniul 
managementului resurselor umane. Dintre metodele utilizate la elaborarea studiului au 
fost, interpretarea inductivă, deductivă, comparativă şi explicaţia cauzală a datelor 
acumulate. 
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Secţiunea 2. Contextul general al politicii de angajare şi sistemul de recrutare al 
personalului în instituţiile penitenciare ale Republicii Moldova 

 
Managementul resurselor umane fiind definit, în principal, drept ansamblul de 

activităţi orientate către asigurarea, dezvoltarea, motivarea şi menţinerea resurselor 
umane în cadrul organizaţiei, cu scopul de a realiza cu eficienţă maximă obiectivele 
acesteia şi satisfacerea nevoilor angajaţilor2. Accentul de bază al studiului urmează a fi 
axat pe desfăşurarea problemei ce ţine de politica de angajare şi sistemul de recrutare al 
personalului din sistemul penitenciar, cu înaintarea propunerilor necesare de eficientizare 
a acestuia. 

Prin urmare, recrutarea personalului constituie procesul de asigurare a unui număr 
suficient de candidaţi calificaţi, dintre care să fie selectaţi cei care corespund cel mai bine  
funcţiilor necesare instituţiei. 

Procesul tipic de recrutare presupune parcurgerea următoarelor etape3: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desfăşurarea procesului de recrutare, în mod continuu şi sistematic, este necesară 
pentru asigurarea funcţionării eficiente a activităţii instituţiei, prin identificarea candidaţilor 
pentru completarea funcţiilor vacante (fluctuaţie, continuarea studiilor, satisfacerea 
serviciului militar, boală, invaliditate, deces etc.), precum şi pentru asigurarea funcţionării 
posturilor noi, create prin dezvoltare. Serviciile resurse umane trebuie sa găsească 
persoanele cele mai potrivite pentru a ocupa un anumit post.  

Reglementările actuale, stabilite în Legea nr.1036-XIII din 17 decembrie 1996, cu 
privire la sistemul penitenciar, precum şi Regulamentul cu privire la satisfacerea serviciului 
de către colaboratorii sistemului penitenciar al Ministerului Justiţiei, aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului nr.950 din 14 octombrie 1997 şi Instrucţiunile privind modul de selectare a 
persoanelor pentru angajarea la serviciu în sistemul penitenciar al Ministerului Justiţiei, 
aprobate prin ordinul MJ nr.327 din 14 noiembrie 1997 sunt depăşite de timp şi nu prevăd 
modalitatea ocupării prin concurs a funcţiilor vacante. 

Conform prevederilor art.18 alin.(1) al Legii cu privire la sistemul penitenciar, în 
sistemul penitenciar pot fi angajaţi, pe bază de contract, cetăţeni ai Republicii Moldova 

                                                 
2 Profesorul Viorel CORNESCU în lucrarea sa Management de la teorie la practică. 
3
 Băieşu Marina, Curs de prelegeri la disciplina Managementul resurselor umane. 

Planificarea  
resurselor umane 

Stabilirea recrutorilor Politica de recrutare 

Verificarea surselor interne 

Surse externe utilizate 

Selecţie 
Urmărirea şi evaluarea 

rezultatelor şi corecţia planului 
resurselor umane 



6 

 

care au împlinit vîrsta de 18 ani şi care anterior condamnaţi, cu un comportament demn în 
societate, cu studii de specialitate şi stare a sănătăţii care să permită îndeplinirea sarcinilor 
de serviciu. Deasemenea conform punctului nr.4 al Regulamentului cu privire la 
satisfacerea serviciului de către colaboratorii sistemului penitenciar al Ministerului Justiţiei, 
în efectivul de trupă şi corpul de comandă angajarea se face pe bază de contract, pe un 
termen de 5 ani, din rîndul persoanelor cu studii medii, superioare de scurtă durată, 
superioare şi postuniversitare, care au îndeplinit, de regulă, serviciul militar în termen, cu 
excepţia persoanelor corpului ofiţeresc în rezervă, iar în caz de necesitate, pot fi angajate 
şi persoane de sex feminin, apte conform stării sănătăţii pentru satisfacerea serviciului în 
sistemul penitenciar.  

Prin urmare, la etapa actuală nu este reglementată modalitatea de organizare şi 
desfăşurare a şedinţelor comisiei de concurs pentru selectarea şi angajarea candidaţilor la 
serviciu (examinarea cererilor, evaluarea candidaţilor, testarea, intervievarea etc.), nefiind 
garantate respectarea principiilor competiţiei deschise, transparenţei, competenţei şi 
meritelor profesionale, precum şi principiului egalităţii accesului la funcţiile sistemului 
penitenciar pentru fiecare cetăţean care va corespunde cerinţelor specifice4, prevăzute de 
legislaţie şi fişa postului. 

Problema în cauză este abordată şi în Strategia de reformă a sectorului justiţiei 
pentru anii 2011 – 2016, menţionîndu-se că modul de recrutare a personalului sistemului 
penitenciar, de regulă, se efectuează unilateral, majoritatea lucrătorilor provenind din 
rîndurile poliţiei şi păstrîndu-şi gradele militare, iar măsurile de intervenţie propuse în 
cadrul Strategiei vor fi orientate spre revizuirea politicii de angajare şi recrutare în sistemul 
penitenciar şi demilitarizarea integrală a acestuia. 

Reiterăm faptul că, actualmente în fiecare subdiviziune a sistemului penitenciar 
există o comisie a subdiviziunii, privind gestionarea resurselor umane, prezidată de 
conducătorul subdiviziunii sau adjunctul acestuia, împuternicită să examineze problemele 
ce ţin de administrarea personalului, inclusiv problema ce vizează activităţile de recrutare, 
selectare şi angajare la serviciu a candidaţilor. Totuşi, în majoritatea cazurilor activitatea 
comisiilor este una formală, iar deciziile privind angajarea sunt subiective. Aceasta din 
urmă se datorează şi faptului că, sistemul penitenciar nu dispune de un act normativ care 
ar stabili: procedura de organizare şi desfăşurare obligatorie a concursului pentru 
ocuparea funcţiei vacante; atribuţiile factorilor implicaţi în procesul de organizare şi 
desfăşurare a concursului şi modul de constituire şi componenţa comisiilor de concurs. 

Totodată, din cauza unor permanente diminuări a numărului de unităţi din 
schemele de încadrare ale personalului din subdiviziunile sistemului penitenciar şi 
reducerii continue a acestora, colaboratorii din funcţiile reduse sunt angajaţi în alte funcţii 
vacante. La etapa actuală efectivul-limită al Departamentului Instituţiilor Penitenciare 
constituie un total de 2845 unităţi5, raportat la 6728 deţinuţi (la data de 01.01.2013 în 
detenţie se aflau 6593 deţinuţi)6, cifră care este în creştere permanentă.  

De asemenea, este necesar de menţionat că, în lucrul nemijlocit cu deţinuţii sunt 
implicaţi un număr extrem de mic de colaboratori, în comparaţie cu numărul de deţinuţi. 
Această afirmaţie este argumentată prin faptul că, majoritatea colaboratorilor din serviciile 
pază şi regim execută serviciul diurn, respectiv ¼ dintre aceştia se află la serviciu în timp 
ce ceilalţi ¾ se odihnesc. Astfel, din numărul total de angajaţi conform schemelor de 
încadrare ale personalului, diminuat cu: numărul angajaţilor civili, numărul colaboratorilor 
aparatului central DIP, ai Centrului instructiv, Direcţiei trupelor pază supraveghere şi 
escortare, Detaşamentului cu destinaţie specială, Centului pentru aprovizionarea tehnico-

                                                 
4 

Punctul 6 al Regulamentului cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin 
Hotărîrea Guvernului nr.201 din 11.03.2009. 
5
 Punctul 2 al Hotărîrii Guvernului nr.1310 din 24.11.2008 cu privire la Departamentul Instituţiilor 

Penitenciare, modificat prin Hotărîrea Guvernului nr.735 din 03.10.2012 cu privire la optimizarea structurii, 
activităţii Ministerului Justiţiei şi autorităţilor administrative din subordine. 
6
 Date statistice ale DIP. 
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materială şi numărul colaboratorilor absenţi de la serviciu, după efectuarea serviciului 
diurn (2845-299-120-20-69-53-20-12-1138=1134) faţă de numărul real de condamnaţi 
deţinuţi în penitenciare (6728 persoane) este de aproximativ 1 la 7 pe timp de zi. Aceasta 
în condiţiile în care, la 01.08.2013, în sistemul penitenciar erau vacante 205,75 unităţi, 
ceea ce constituie 7,2%. 

Astfel, la nivel de autoritate centrală, nu se realizează planificarea resurselor 
umane, care trebuie să fie un proces continuu şi sistematic de analiză a nevoilor de 
personal al autorităţii, menit să asigure succesul pe termen mediu şi lung, nefiind 
elaborate nici planuri de îndeplinire a acestor cerinţe, respectiv nu există corelare între 
volumul de activitate, şi personalul existent. 

Din aceste motive, deseori, mai cu seamă în instituţiile penitenciare dislocate în 
localităţile rurale, serviciile resurse umane îşi pun întrebarea unde să găsească şi cum să 
atragă candidaţii la serviciu sau studii în instituţiile speciale de învăţămînt. În aceste 
condiţii, angajaţii serviciului resurse umane, în căutarea candidaţilor pentru angajarea la 
serviciu, conlucrează cu: centrele militare raionale, unităţile militare, instituţiile de 
învăţămînt superior, organele administrării publice locale, agenţiile teritoriale ale forţei de 
muncă etc. 

La rîndul său, selecţionarea personalului trebuie privită ca un proces de armonizare 
între cerinţele unei funcţii şi capacităţile fizice şi psiho-intelectuale ale candidatului. 
Această concordanţă determină cantitatea şi calitatea muncii angajatului, precum şi 
costurile pregătirii şi operării. Neglijenţa angajaţilor incapabili de a realiza cantitatea şi 
calitatea muncii aşteptate poate costa autoritatea mulţi bani, timp, şi alte dificultăţi. 

Selecţia personalului se impune atît la angajare, cît şi la promovare. Metodele de 
selecţie sînt căile multiple pe care angajatorii le folosesc pentru alegerea, dintr-un număr 
mai mare de candidaţi, pe cei care corespund cerinţelor posturilor pe care vor să le ocupe. 

Etapele şi conţinutul procesului de selecţie a personalului depind de mărimea şi 
profilul autorităţii, natura funcţiilor ce trebuie ocupate, numărul persoanelor ce vor fi 
supuse selecţiei, presiunea unor factori externi.  

Procesul de selecţie poate avea o durată mai mare sau mai mică, iar fazele acestui 
proces pot fi diferite în ce priveşte conţinutul şi succesiunea lor, procesul tipic de selecţie a 
personalului fiind expus în figura de mai jos: 
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Trecerea într-o etapă este condiţionată de acceptarea în etapa precedentă. În 
cazurile în care se găseşte persoana care demonstrează că posedă calităţile 
corespunzătoare îndeplinirii sarcinilor postului, numărul etapelor se reduce, luîndu-se o 
decizie chiar numai după primul interviu. Această precăutare are loc, de obicei la posturile 
de nivel elementar şi la cele de nivel mediu. Cînd este vorba însă de posturi de nivel 
superior şi în multe cazuri de nivel mediu, se parcurg toate etapele. 

Deci, ca şi în alte organizaţii şi în cadrul sistemului penitenciar, scopul principal al 
selecţiei constă în relevarea candidaţilor ce corespund cerinţelor înaintate faţă de 
colaboratorii acestuia, conform sectoarelor concrete ale activităţii de serviciu. În procesul 
selectării se acordă o deosebită atenţie asupra posedării de către candidaţi a calităţilor 
profesionale şi morale înalte, pregătirii generale corespunzătoare, a capacităţilor de a 
rezista influienţei fenomenelor negative şi mediului antisocial, precum şi de a exercita activ 
o influenţă pozitivă asupra lor. Este greu de a găsi oamenii potriviţi autorităţii, dar este şi 
mai greu de a adapta funcţiei pe cei selectaţi necorespănzător. Greşelile comise pe 
parcursul selectării pot avea consecinţe serioase pentru eficienţa întregului sistem 
penitenciar. 

În procesul de recrutare şi angajare la serviciu a candidaţilor, subdiviziunea resurse 
umane trebuie să ţină cont de trei întrebări de bază pentru o recrutare de succes: 

1. Va putea candidatul îndeplini atribuţiile de serviciu prevăzute în fişa postului – 
este el/ea competent/ă? 

2. Va face candidatul lucrul încredinţat – este el/ea motivat/ă? 
3. Cum se va încadra candidatul în subdiviziune – este el/ea flexibil/ă? 

Solicitantul vine la 
instituţie 

Recepţia (primirea) 
candidatului 

Solicitantul completează 
formularele de angajare 

Interviul iniţial de 
selecţie 

Nu corespunde 

Testare Interviu aprofundat 
de selecţie 

Nu corespunde 

Examinarea fizică / 
medicală 

Verificarea 
referinţelor 

Nu corespunde 

Nu corespunde 

Nu corespunde 

Oferirea funcţiei 
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Pentru a răspunde la aceste întrebări, procesul de selectare nu trebuie să fie unul 
mecanic. Modul de derulare şi organizare a procesului de selectare a candidaţilor la 
serviciu pentru funcţiile efectivului de trupă şi corpului de comandă este reglementat de 
Instrucţiunile privind modul de selectare a persoanelor pentru angajarea la serviciu în 
sistemul penitenciar al Ministerului Justiţiei, aprobate prin ordinul MJ nr.327 din 
14.11.1997. 

Potrivit pct.9 al Instrucţiunilor, activitatea de selectare a candidaţilor urmează a fi 
inclusă ca compartiment separat în Planul activităţii de serviciu al instituţiilor penitenciare 
şi DIP. În plan trebuie stabilite necesităţile curente şi de perspectivă privind resursele 
umane, căile concrete de completare şi formare a rezervei, ţinîndu-se cont de volumul 
completării cu resurse umane legat de transferarea colaboratorilor în alte funcţii, 
concedierea lor etc., măsuri ce, cu regret, nu sunt respectate. 

Un proces nu mai puţin important, ce ţine de administrarea personalului, este 
integrarea noilor angajaţi în cadrul sistemului penitenciar, acesta fiind reglementat de 
Regulamentul despre activitatea îndrumătorilor în subdiviziunile sistemului penitenciar al 
Ministerului Justiţiei, aprobat prin ordinul MJ nr.282 din 09.09.2000, act care, de fapt, 
stabilişte obligaţiile îndrumătorului şi discipolului şi statutul Consiliului îndrumătorului, 
activitatea acestuia în majoritatea cazurilor fiind desfăşurată formal.  

Constatăm că la moment cadrul normativ nu conţine reglementări clare în privinţa 
organizării şi desfăşurării a perioadei de probă, în rezultat nu este elaborat un program 
individual de îngadrare, nu sunt stabilite atribuţiile tuturor factorilor implicaţi în organizarea 
şi desfăşurarea perioadei de probă şi nu este reglementată modalitatea de evaluare a 
activităţii tînărului specialist la finisarea acesteia. 

Prin urmare, pe parcursul perioadei de probă tînărul specialist este lăsat faţă în faţă 
cu multitudinea de probleme ce apar în activitatea de zi cu zi, nu i se înmînă un ghid al 
tînărului specialist care să cuprindă actele normative ce-i reglementează activitatea de 
serviciu, nu-i sunt create condiţii de muncă adecvate, în majoritatea cazurilor, nefiind 
îndreptat la cursurile de pregătire iniţială obligatorie în timpul perioadei de probă etc. 
Acestea din urmă conduc la dezamăgirea colaboratorilor de profesia aleasă şi 
demisionarea tinerilor specialişti.7 Fiecare al treilea colaborator din cei demisionaţi în anul 
2012 şi fiecare al cincilea colaborator din cei demisionaţi în anul 2013 este tînăr 
specialist.8 În acelaşi timp, dintre tinerii specialişti ce-şi continuă serviciul, la finele 
perioadei de probă nu întocmesc un raport privind activitatea desfăşurată, nici 
îndrumătorul şi nici şeful nemijlocit nu înaintează careva fişe de referinţe, fişe de evaluare 
în scopul evaluării şi confirmării ulterioare a acestora în funcţie. Tinerii specialişti îşi 
continuă activitatea în sistemul penitenciar, susţinerea perioadei de probă presupunîndu-
se de la sine, fapt ce demotivează personalul în înregistrarea performanţelor în activitate.  

Personalul penitenciar specializat 

Serviciul medical 

E de menţionat faptul că, mediul de viaţă al sistemului penitenciar este recunoscut 
ca fiind unul cu necesităţi medicale specifice. Sănătatea deţinuţilor nici pe departe nu ţine 
doar de atribuţiile medicilor penitenciarişti, ea depinde de o multitudine de factori care 
condiţionează menţinerea şi protejarea sănătăţii persoanelor private de libertate şi a 
personalului penitenciar, precum şi de existenţa unui sistem medical adaptat mediului 
penitenciar: 

 comportamentul deviant al marii majorităţi a persoanelor private de libertate 
datorate devierii comportamentale sau patologiei mintale avansate; 

                                                 
7 Propunerea de politică publică “Managementul resurselor umane al sistemului penitenciar al Ministerului 
Justiţiei”, consultată public la data de 26.12.2012, pag.3. 
8 Tineri specialişti demisionaţi din cadrul sistemului penitenciar: anul 2010 – 80 colaboratori; anul 2011 – 86 
colaboratori; anul 2012 – 67 colaboratori; semestrul I 2013 – 36 colaboratori. Sursa: statistica DIP. 
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 caracteristici demografice ale contingentului – provin din mediu social vunerabil, 
neasigurat medical de medicina civilă, bagajul de maladii cronice, de maladii social 
condiţionate cu o rată extrem de sporită a morbidităţii; 

 precaritatea educaţiei igienico-sanitare în rîndul acestora; 

 riscul crescut al transmiterii bolilor de natură sexuală şi nivelul înalt de 
drogdependenţă; 

 starea precară a condiţiilor de detenţie în unele penitenciare. 
Resursele umane în medicina penitenciară sunt elementul-cheie, exercitînd un 

impact major asupra calităţii serviciilor medicale acordate deţinuţilor şi asupra gradului de 
satisfacţie a pacienţilor. Dezechilibrul în gestionarea resurselor umane medicale, în 
condiţiile finanţării limitate, generează fenomene sociale şi economice nedorite. 

Organigrama personalului medical din cadrul serviciului medical penitenciar este 
net inferioară normativelor pentru personalul medical din cadrul instituţiilor medico-sanitare 
publice ale Ministerului Sănătăţii, aprobate prin ordinul MS nr.100 din 10 martie 2008 cu 
modificările ulterioare, în pofida particularităţilor şi dificultăţilor sporite în acordarea 
asistenţei medicale persoanelor private de libertate. 

Analizînd structura Serviciului medical din spitalele penitenciare şi din penitenciare, 
în plan organizaţional şi în ceea ce priveşte specializările personalului, avînd în vedere 
principalele atribuţii, sunt necesare noi organigrame ale acestora, reieşind din următoarele 
considerente: 

a) în conformitate cu prevederile art.249-250 Cod de executate nr.443-XV din 24 
decembrie 2004, fiecare penitenciar trebuie sa dispună de cel puţin un medic generalist, 
un stomatolog şi un medic psihiatru; 

b) pentru organizarea personalului medical în ture, cu scopul asigurării asistenţei 
medicale de 24 ore, inclusiv în zilele de odihnă şi sărbători, este necesar de a asigura 4 
funcţii de felceri în toate instituţiile penitenciare. 

Totodată, în scopul formării şi menţinerii unui corp de angajaţi medicali profesionişti, 
urmează: 

a) a îmbunătăţi sistemul de recrutare şi menţinere a personalului, prin oferirea 
unor facilităţi atractive: 

- acceptarea medicilor aflaţi la pensie la încadrarea din nou în serviciul medical; 
- majorarea vîrstei de angajare pentru prima dată în serviciu (în prezent vîrsta 

maximă de angajare este 35 ani), luînd în consideraţie vîrsta de absolvire a instituţiilor 
superioare de învăţămînt cu profil medical; 

- în asigurarea orarului individual de muncă, medicii din penitenciare trebuie 
încurajaţi să activeze în sistemul medical civil, pentru a păstra nivelul înalt de 
profesionalism, deprinderi profesionale şi a le implementa mai uşor în activitatea sa în 
detenţie; 

- introducerea sistemului de bonificaţie (% la salariu) pentru depistarea oportună şi 
tratamentul adecvat al maladiilor comunicabile în rîndul deţinuţilor (tuberculoza, infecţia 
HIV SIDA, infecţiile cu transmisie sexuală); 

Acestea din urmă se regăsesc şi în recomandările privind condiţiile de muncă 
garantate personalului de penitenciare, menţionîndu-se că: 

1. Personalul de penitenciare trebuie să beneficieze de condiţii de muncă de 
natură să atragă şi să reţină persoanele cele mai pregătite profesional; 

2. Salariile şi celelalte avantaje ale carierei nu trebuie să fie legate în mod arbitrar 
de cele ale altor salariaţi, dar trebuie să fie calculate în funcţie de munca ce trebuie 
efectuată într-un sistem penitenciar modern, sarcină complexă, anevoiasă şi care este de 
natura unui serviciu social important. 
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3. Personalului i se vor repartiza locuinţe convenabile, suficiente ca număr şi 
situate în apropierea penitenciarului.9 

Serviciul activitate psihologică şi asistenţă socială 

Sistemele penitenciare din orice ţară urmăresc să amelioreze condiţia umană a 
deţinuţilor, oferindu-le cunoştinţe, tratîndu-le diferite tulburări fizice şi psihice,   
dezvoltîndu-le competenţe utile pentru o viaţă cinstită după liberare. De aceea, psihologii 
şi asistenţii sociali din penitenciare au un rol atît de important în umanizarea acestei 
instituţii şi resocializarea deţinuţilor. 

Realizarea procesului de resocializare în instituţiile penitenciare este condiţionat de 
personalul implicat în acest proces şi, în mare măsură, de către psihologi şi asistenţi 
sociali din instituţiile penitenciare, activitatea cărora a fost instituită în scopul reabilitării         
psiho-sociale şi reintegrării în societate a deţinuţilor. Activităţile ce sunt desfăşurate de 
specialiştii nominalizaţi sunt orientate spre atenuarea influenţei negative a privării de 
libertate asupra personalităţii şi comportamentului condamnaţilor precum şi identificarea şi 
dezvoltarea aptitudinilor şi abilităţilor care să le permită integrarea într-o viaţă socială 
normală după liberarea din penitenciar. 

Ansamblul de reguli minime pentru tratamentul deţinuţilor şi recomandările 
referitoare la acesta, care cuprinde şi Recomandările privind recrutarea şi pregătirea 
personalului pentru penitenciare, unde se menţionează despre tendinţa de a adăuga 
personalului penitenciar un număr cît mai mare de specialişti ca: psihologi şi asistenţi 
sociali. 

Creat în 1994, în conformitate cu Concepţia reformării sistemului penitenciar şi 
Standardele minime de întreţinere a deţinuţilor, serviciul psihologic realizează la momentul 
dat un şir de sarcini ce se prezintă a fi de bază în procesul de resocializare a deţinuţilor. 

Totodată, în 1999 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea cu privire la 
adaptarea socială a persoanelor ce se eliberează din detenţie şi, de asemenea, s-a  
adoptat un Program de adaptare socială a persoanelor ce se eliberează din locurile de 
detenţie, care prevede efectuarea de către diferite organe de stat a anumitor acţiuni 
orientate asupra eficientizării reintegrării sociale a acestora. 

Prin urmare, Departamentul Instituţiilor Penitenciare, începînd cu an.2003, a 
prevăzut în schemele de încadrare ale instituţiilor penitenciare 23 unităţi de personal 
(asistenţi sociali) ce se ocupă de reintegrarea socială a persoanelor ce se eliberează din 
detenţie. 

În anul 2012 numărul specialiştilor psihologi a crescut cu 25% comparativ cu ultimii 
10 ani, raportul dintre psiholog – deţinuţi, actualmente constituind 1 psiholog la 200 
deţinuţi şi corespunde recomandărilor internaţionale. În lucrarea „Manual of Correctional 
Standards”, editat de CAC, a fost stabilit raportul de 1 psiholog la 200 deţinuţi şi de 1 
psiholog la 25 deţinuţi cu nevoi speciale (delicvenţi sexuali, recidivişti, cei cu tulburări 
mintale grave etc.). Asociaţia Americană a Psihologilor Corecţionali a stabilit raportul de 1 
psiholog la 200-250 deţinuţi, în Canada raportul fiind de 1 psiholog la 100-150 deţinuţi şi 1 
la 40 în instituţii medicale.10  

Odată cu crearea serviciului psihologic în anul 1994, la funcţiile de psiholog erau 
angajate nu doar persoanele cu studii în domeniul psihologiei ci şi absolvenţi ai facultăţii 
de pedagogie sau sociologie, precum şi persoane cu instruiri de specialitate (ex: cursuri de 
3 luni în Permi, Federaţia Rusă). După modificarea Regulamentului privind organizarea şi 
funcţionarea serviciului psihologic din instituţiile penitenciare, aprobat prin ordinul DIP 
nr.182 din 2007, la funcţia de psiholog putea fi angajată persoana cu studii superioare de 

                                                 
9 Ansamblul de reguli minime pentru tratamentul deţinuţilor, aprobate prin Rezoluţia nr.663 C (XXIV) din 31 
iulie 1957, Consiliul Economic şi Social al ONU, capitolul VI. 
10 Ibidem, pag.129. 
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specialitate, licenţiată în psihologie, sau care dispune de o diplomă de studii echivalente, 
obţinută într-o instituţie de învăţămînt superioară din ţară sau din străinătate. 

Cu toate acestea, pentru specificul pe care îl au, instituţiile penitenciare şi populaţia 
acestora, care în marea ei majoritate vine cu un bagaj de probleme de sănătate mintală, 
nu este clară încă pregătirea profesională (specializarea) pe care trebuie să o deţină 
specialistul psiholog pentru a oferi o muncă de calitate, problemă cu care se confruntă şi 
alte state. 

Astăzi în Republica Moldova nu există un act normativ care ar prevedea careva 
abilităţi necesare pentru practicarea profesiei de psiholog. Astfel, la funcţia de psiholog 
sunt angajate persoanele licenţiate în psihologie cu sau fără specializare, iar aceasta 
influenţează asupra calităţii activităţilor realizate.   

Totodată, nu există standarde profesionale a psihologilor penitenciarişti şi 
asistenţilor sociali, cît şi norme clare de lucru. 

La fel, constituie o problemă şi respectarea normelor etice profesionale, în special, 
a confidenţialităţii. De multe ori psihologul trebuie să apere interesele instituţiei, iar aceasta 
împiedică realizarea eficientă a sarcinilor. 

 
Secţiunea 3. Experienţa altor state în privinţa politicii de angajare şi sistemul 

de recrutare a personalului în instituţiile penitenciare 
 
În iunie 1991, a avut loc la Ottawa, Canada, primul Simpozion internaţional al 

Penitenciarelor, delegaţii recunoscînd necesitatea de a elabora un plan strategic de 
acţiune, care are drept scop, determinarea valorilor şi principiilor de detenţie. În urma 
Simpozionului, s-a ajuns la concluzia de a înfiinţa un grup de lucru pentru elaborarea 
proiectului Serviciului de Detenţie Canadian (Serviciul de Corecţie). Totodată, delegaţii au 
convenit convocarea Simpozionului în următorii doi ani, avînd scopul de a verifica planul şi 
eficacitatea sa în diferite închisori. Simpozionul a avut loc în Polonia, în octombrie 1993, 
unde au participat înalţi oficiali, reprezentanţi ai organizaţiilor non-guvernamentale şi 
oameni de ştiinţă din 29 de ţări. De fapt, au aprobat un plan strategic, dar au recomandat 
şi o serie de modificări şi îmbunătăţiri, intenţia acestuia fiind de a asista instituţiile şi 
organizaţiile de corecţie pentru a identifica rolul lor în sistemul de justiţie penală, această 
problemă incluzînd: 

- definirea sistemului penitenciar; 
- definirea eficienţei penitenciarelor; 
- stabilirea unor scopuri ce urmează a fi realizate în cadrul penitenciarelor; 
- rolul penitenciarelor într-o societate democratică. 
Strategia prezintă în continuare principalele obiective exprimate în termeni de valori 

şi principii. Astfel, au fost stabilite opt valori, cea de-a şasea referindu-se la personalul 
sistemului penitenciar: 

Valoarea №6 

Personalul selectat cu grijă, instruit şi perfecţionat reprezintă baza unui sistem 
eficient de reintegrare socială. 

Principii 

În procesul angajării, resursele umane trebuie să ia în consideraţie persoanele care 
recunosc valorile sociale adoptate în sistemul penitenciar. 

Profesionalismul tuturor angajaţilor în procesul de recrutare ar trebui să fie verificat 
şi perfecţionat prin implicarea activă a acestora în realizarea obiectivelor cu privire la 
politicile, planurile şi priorităţile sistemului penitenciar. 

Se familiarizează cu aşteptările şi obiectivele personalului şi li se oferă oportunităţi 
de dezvoltare profesională, astfel încît implicarea acestora să fie maximală. 
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Personalul are dreptul la o înţelegere deplină a sarcinilor sale, ei ar trebui să 
înţeleagă responsabilităţile lor şi să obţină orice informaţie care ar putea ajuta la realizarea 
obiectivelor sale. 

Relaţiile cu personalul şi membrii altor organizaţii trebuie să se bazeze pe 
comunicare completă, respect reciproc şi înţelegere a obiectivelor comune. 

Politica de angajare şi sistemul de recrutare a personalului în instituţiile 
penitenciare din România 

Specific reformei sistemelor penitenciare de oriunde este fundamentarea sa pe 
calitatea raporturilor interumane: la acest nivel apar tensiuni care nu pot fi soluţionate decît 
prin schimbări structurale. Drept exemplu ne pot servi închisorile româneşti de pînă în 
1997, acestea acumulînd numeroase disfuncţionalităţi, cum ar fi: excesiva ierarhizare, o 
abundenţă normativă care genera confuzie şi, deci, o nouă cerere de reglementări, un 
accent prea mare pus pe disciplina militară în dauna raporturilor bazate pe competenţă, 
recompensarea cu predilecţie a supunerii şi nu a creativităţii şi a lucrului bine făcut, 
definirea siguranţei penitenciare doar ca un raport de forţă şi etalare a mijloacelor tehnice 
şi nu ca un proces de negociere care generează relaţii de cooperare între personal şi 
deţinuţi, persistenţa unor ambiguităţi în conceperea rolului înalţilor funcţionari, evitarea 
clarificării unor procese organizaţionale precum vulnerabilitatea, stresul, criza, controlul, 
conducerea etc. În acest context, devenise evidentă nevoia deschiderii acestei instituţii 
către societatea civilă, abandonarea sentimentului de autosuficienţă, înţelegerea 
modernizării ca pe un proces de mobilizare totală a resurselor tuturor categoriilor de 
personal.11 

Astfel, în scopul reformării sistemului penitenciar românesc, prin Hotărîrea 
Guvernului nr.1052 din 04.09.2003 a fost aprobată Strategia de reformă a sistemului 
penitenciar,12 unul din obiectivele strategice prevăzut în pct.2.2.1. al acesteia fiind 
continuarea procesului de reformă a sistemului penitenciar. 

Totodată, prin pct.5.2.2.2., care viza realizarea cadrului juridic adecvat pentru 
alinierea sistemului penitenciar românesc la normele europene, a fost stabilit drept scop 
adoptarea în anul 2004 a noii Legi privind statutul funcţionarilor publici din sistemul 
administraţiei penitenciare, aceasta urmînd să constituie şi fundamentul juridic al 
demilitarizării sistemului penitenciar. 

Prin urmare, demilitarizarea sistemului penitenciar românesc a avut loc prin 
adoptarea, la 28 iunie 2004, a Legii nr.293 privind Statutul funcţionarilor publici din 
Administraţia Naţională a Penitenciarelor. 

Sistemul administraţiei penitenciare a rămas o componentă a sistemului de ordine 
publică şi siguranţă naţională a României. Astfel, art.2 din Legea nr.293/2004 privind 
Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor prevede că 
“Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate fac parte din instituţiile 
publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului...”. 

În ceea ce priveşte calitatea de “funcţionar public cu statut special”, menţionăm că 
aceasta este, conform art.3 alin.(2) din legea prenotată, conferită de “natura atribuţiilor de 
serviciu care implică îndatoriri şi riscuri deosebite. În exercitarea atribuţiilor de pază, 
escortare şi supraveghere a persoanelor private de libertate, precum şi în alte situaţii 
temeinic justificate, funcţionarul public din sistemul administraţiei penitenciare foloseşte, în 
condiţiile legii, tehnica, mijloacele şi armamentul din dotare.”13 

Potrivit prevederilor articolului 11 al Legii privind Statutul funcţionarilor publici din 
Administraţia Naţională a Penitenciarelor, pot dobîndi calitatea de funcţionar public cu 

                                                 
11 Ibidem, pag.15. 
12 http://lege5.ro/Gratuit/gqztsmbz/hotararea-nr-1052-2003-privind-aprobarea-strategiei-de-reforma-a-
sistemului-judiciar 
13 http://www.ghidul.ro/anp-just/produse-servicii/cadrul-normativ-/cadrul-normativ--107940 

http://lege5.ro/Gratuit/gqztsmbz/hotararea-nr-1052-2003-privind-aprobarea-strategiei-de-reforma-a-sistemului-judiciar
http://lege5.ro/Gratuit/gqztsmbz/hotararea-nr-1052-2003-privind-aprobarea-strategiei-de-reforma-a-sistemului-judiciar
http://www.ghidul.ro/anp-just/produse-servicii/cadrul-normativ-/cadrul-normativ--107940
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statut special din sistemul administraţiei penitenciare persoanele care îndeplinesc 
următoarele condiţii: 

a) au cetăţenia română şi domiciliul în România; 
b) cunosc limba română; 
c) îndeplinesc condiţiile de studii şi vechime prevăzute de lege; 
d) au capacitate deplină de exerciţiu şi sunt apte din punct de vedere medical şi 

psihologic pentru îndeplinirea funcţiei; 
e) nu au fost condamnate definitiv pentru săvîrşirea de infracţiuni; 
f) îndeplinesc condiţiile specifice postului, inclusiv criteriul de înălţime pentru 

posturile din sectorul operativ, stabilit prin ordin al ministrului justiţiei şi libertăţilor 
cetăţeneşti; 

g) nu au fost eliberate din motive imputabile sau destituite dintr-o funcţie publică în 
ultimii 7 ani; 

h) au un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate 
în societate; 

i) nu au fost agenţi sau colaboratori ai organelor de securitate ca poliţie politică. 
Administraţia Naţională a Penitenciarelor, în procesul de selecţie a funcţionarilor 

publici cu statut special, garantează aplicarea principiilor de egalitate, merit, capacitate 
profesională şi de transparenţă. 

Articolul 13 al legii stabileşte că, încadrarea ca funcţionar public cu statut special se 
face prin următoarele modalităţi: 

a) repartizarea cu prioritate a absolvenţilor instituţiilor de învăţămînt pentru 
pregătirea personalului de penitenciare, ofiţeri şi agenţi; 

b) transferul pe funcţii publice al cadrelor militare şi funcţionarilor publici cu statut 
special de la alte instituţii publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale 
statului; 

c) concurs, din sursa externă. 
Absolvenţilor instituţiilor de invăţămînt superior pentru pregătirea personalului de 

penitenciare - curs de zi, cu diplomă de licenţă - li se acordă gradul de subinspector de 
penitenciare şi sunt încadraţi ca funcţionari publici cu statut special definitivi, fără concurs, 
în funcţii publice de execuţie. Absolvenţilor instituţiei de invăţămînt pentru pregătirea 
agenţilor de penitenciare, cu durata de un an, li se acordă gradul de agent de penitenciare 
şi sunt încadraţi ca funcţionari publici cu statut special definitivi, fără concurs. 

Condiţiile de participare la concurs, organizarea şi desfăşurarea acestuia sînt 
stabilite în Regulamentul privind condiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a 
concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante şi avansare, precum şi condiţiile pentru 
modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale funcţionarilor publici din sistemul 
administraţiei penitenciare, aprobat prin ordinul ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti 
nr.2.854/C din 29 octombrie 2004.14 

Conform prevederilor legale, la concurs poate participa, în calitate de observator, 
cîte un reprezentant al organizaţiilor sindicale reprezentative ale funcţionarilor publici cu 
statut special din sistemul administraţiei penitenciare. 

Politica de angajare şi sistemul de recrutare a personalului în Serviciile 
Corecţionale din Norvegia 

Procesul de angajare a personalului, atît pentru ofiţeri, cît şi pentru ceilalţi angajaţi, 
are loc conform instrucţiunilor oficiale privind funcţionarii publici. 

Angajarea ofiţerilor de penitenciar are loc în două etape: 
1. selectarea prin concurs a cursanţilor (candidaţilor la funcţia de ofiţer de 

penitenciar) de către Academia de Instruire a Personalului Serviciilor Corecţionale (în 
norvegiană: KRUS, în continuare Academia); 

                                                 
14 http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=53459 

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=53459
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2. angajarea şi promovarea în funcţie, care se realizează în bază de concurs, 
desfăşurat de penitenciarul respectiv, din surse interne sau externe.  

Numărul de candidaţi la funcţia de ofiţer de penitenciar ce urmează a fi instruiţi în 
cadrul Academiei depinde de banii alocaţi din buget pentru acest scop. Ministerul Justiţiei 
şi Securităţii Publice transmite o propunere de buget anual Guvernului, iar activităţile sunt 
planificate reieşind din sumele alocate. Ulterior, ministerul stabileşte priorităţile generale 
pentru Serviciile Corecţionale prin intermediul unei „scrisori de alocare a resurselor 
conform priorităţilor” transmisă Directoratului Serviciilor Corecţionale (nivelul central) – 
care la rândul său întocmeşte şi transmite o „scrisoare de alocare a resurselor conform 
priorităţilor” administraţiei regionale, Academiei etc.  

Există un set de criterii de eligibilitate pentru studenţii ce aplică la studii în cadrul 
Academiei. Pe lîngă cerinţele de accedere, cum ar fi studiile superioare sau alte instruiri 
relevante şi/sau experienţă de muncă, candidatul trebuie să aibă vîrsta de cel puţin 20 ani, 
să nu aibă antecedente penale, să treacă testul fizic etc. Dacă este relevant, serviciul 
militar/serviciul civil trebuie să fie satisfăcut. Altă cerinţă ar fi maturitatea şi aptitudinile 
personale necesare pentru angajare în Serviciile Corecţionale, ce se evaluează în timpul 
interviului.  

Instruirea durează doi ani (patru semestre) şi este urmată de un an de 
practică/muncă obligatorie într-un penitenciar. Primul şi ultimul semestru sunt teoretice, al 
doilea şi al treilea constituie practica într-un penitenciar unde a fost delegat studentul. În 
timpul practicii, cursantul are un mentor/îndrumător delegat din penitenciar şi este obligat 
să audieze lecţii teoretice săptămînale.  

Odată acceptat la studii în cadrul Academiei, cursantul este considerat angajat al 
Serviciilor Corecţionale, în sensul că pe parcursul instruirii beneficiază de un salariu lunar 
echivalent cu aproximativ 60% din salariul mediu pe ţară.  

Cei doi ani de instruire şi al treilea de angajare/ocupare obligatorie se consideră 
perioadă de probă. Prin urmare, cursantul poate fi concediat la orice etapă în decursul 
acestor trei ani, dacă este considerat nepotrivit pentru a ocupa funcţia de ofiţer de 
penitenciar. Dacă cursantul nu îşi îndeplineşte obligaţiunea de a lucra în cel de-al treilea 
an, Academia poate solicita rambursarea cheltuielilor.  

Începînd cu anul 2012, Academia este acreditată în calitate de universitate. Studiile 
în cadrul Academiei sunt considerate superioare, iar absolvenţii obţin „Licenţă în 
executarea pedepselor”. În anul 2012 au fost 1789 de aplicanţi pentru cele 175 de 
funcţii/locuri disponibile în Academie.  

Instruirea este structurată în cinci module principale: 
(1) Criminologie şi politica penală; 
(2) Procedura penală şi alte subiecte relevante din drept; 
(3) Etica şi profesionalismul în munca penitenciară; 
(4) Siguranţă şi securitate; 
(5) Terapia milieu şi reintegrarea deţinuţilor. 
După finalizarea studiilor (inclusiv anul de practică/muncă obligatorie), ofiţerul de 

penitenciar poate depune dosarul pentru orice funcţie în cadrul sau în afara sistemului 
penitenciar. Şeful/managerul penitenciarului, împreună cu Comitetul de numire/angajare în 
funcţie are libertatea de a alege pe cine să angajeze. Absolvirea studiilor nu oferă garanţia 
unui loc de muncă în sistemul penitenciar. Comitetul de angajare are următoarea 
componenţă: şeful penitenciarului şi angajaţii/subalternii selectaţi, precum şi reprezentanţii 
celor mai mari sindicate pentru sistemul penitenciar.  

Toate funcţiile vacante pentru angajare/contracte cu o durată mai mare de şase luni 
se anunţă public prin intermediul agenţiei de ocupare a forţei de muncă şi mass-media, 
presă, pagini web etc. Anunţul trebuie să includă o descriere a sarcinilor atribuite funcţiei, 
abilităţile/experienţa necesară, competenţele/experienţa preferată, salariul, persoana de 
contact în ceea ce priveşte procesul de recrutare etc.  
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Toate funcţiile în serviciul public au o perioadă de probă de şase luni. Dacă în 
perioada de probă persoana nou angajată se dovedeşte a fi nepotrivită sau slab-calificată 
pentru această funcţie, aceasta va fi concediată cu înştiinţare prealabilă de trei săptămîni. 
Decizia de concediere trebuie argumentată fie prin incapacitatea de adaptare a angajatului 
la noua funcţie, fie prin incapacitate profesională, fie prin lipsa de încredere. Angajatul 
trebuie să primească această înştiinţare şi, prin urmare, şansa de a se 
îmbunătăţi/perfecţiona. 

Reieşind din statutul angajaţilor de funcţionari publici, procedura de anunţare a 
funcţiilor vacante şi de angajare este reglementată în mod primar în Legea cu privire la 
serviciul public, Legea cu privire la administrarea publică şi Legea cu privire la 
mediul/condiţiile de muncă.  

Candidaţii selectaţi vor fi chemaţi pentru un interviu cu Comitetul de angajare, care 
va decide pe cine să angajeze. Pentru funcţiile ierarhic superioare ar putea fi organizate 
interviuri repetate cu candidaţii.  

Şeful penitenciarului este angajat de către administraţia regională, în timpul ce 
directorul administraţiei regionale este angajat de către Ministerul Justiţiei. Prevederile 
detaliate privind angajarea personalului şi altele aplicabile Serviciului Corecţional se 
regăsesc în Circulara Ministerului Justiţiei şi Securităţii Publice privind Statutul 
funcţionarilor şi angajaţilor în Serviciile Corecţionale, intrată în vigoare la 1 martie 2003.  

Politica de angajare şi sistemul de recrutare a personalului în instituţiile 
penitenciare din Australia de Vest 

Potrivit secţiunii 13 Angajarea ofiţerilor din penitenciare a Legii penitenciarelor din 
1981, ministrul poate angaja ofiţeri de penitenciare în calitate de angajaţi, în baza unei 
remunerări sau acord care se aplică în caz particular sau general, la recomandarea 
comisarului sectorului public.  

Totodată, solicitanţii pot depune o cerere on-line în orice moment, atunci cînd se 
face anunţ public privind începerea recrutării pentru posturile vacante. Candidaţii, care 
provin din toate mediile, sunt contactaţi pentru a începe procesul de selecţie, acesta 
constînd în diverse probe şi teste. 

Candidaţii care sunt declaraţi învingători ai concursului, sunt angajaţi în baza 
Actului de interes public. Ofiţerii de corecţie şi privare de libertate activează în baza Legii 
Serviciilor de Corecţie. 

Nici o persoană nu poate fi angajată la serviciu pentru a fi ofiţer, pînă nu îşi asumă 
angajamentele în faţa unui superior, depunînd următorul jurămînt de angajare: 

Eu, numele, prenumele, fiind angajat în serviciu promit că: 
(A) voi servi cu loialitate statului Australia de Vest; 
(B) voi face tot posibilul în îndeplinirea datoriei în calitate de ofiţer pentru a menţine 

securitatea fiecărui penitenciar; 
(C) voi respecta Actul Penitenciarelor din 1981, modificat din timp în timp, precum 

şi regulile, normele, ordinele întocmite în conformitate cu Legea; 
(D) voi trata deţinuţii corect şi obiectiv, şi 
(E) mă voi supune ordinelor ofiţerilor superiori sub al cărei subordine sunt. 
Persoanele nou angajate (tinerii specialişti) încep activitatea ca ofiţeri de corecţie şi 

privare de libertate şi pe parcursul activităţii pot aplica pentru gradul (nivelul) următor 
atunci cînd sunt suficient de experimentaţi. 

Gradele prevăzute pentru angajaţii Serviciului de Corecţie sunt:  
1. Ofiţer de corecţie; 
2. Supraveghetor corecţional; 
3. Manager corecţional; 
4. Director General Adjunct; 
5. Director General. 
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Personalul nu deţine grade militare. Ofiţerii sunt instruiţi în utilizarea armei din 
dotare (pistolul Glock), dar aceasta nu este utilizată într-un centru corecţional. Numai 
ofiţerii ce sunt implicaţi în patrularea externă sau escorte în afara instituţiei ar purta o 
armă. 

În cazul în care unui ofiţer i se aplică Partea X din lege, fiind condamnat pentru o 
infracţiune, în temeiul prezentei legi, care se referă la exercitarea atribuţiilor sale sau 
funcţiilor în calitate de ofiţer, directorul poate, cu acordul ministrului, să-l demită. 

Totodată, ministrul poate, printr-un act semnat de el, să delege directorului puterile 
sale în această secţiune, altele decît puterea de a consimţi concedierea, iar directorul o 
poate delega la rîndul său. 

În conformitate cu secţiunea 14 a legii, fiecare ofiţer de penitenciar are următoarele 
competenţe şi sarcini: 

(A) are responsabilitatea de a menţine securitatea în închisoare, unde el este 
obligat să activeze; 

(B) este responsabil pentru evadarea unui deţinut plasat în responsabilitatea sa 
sau pentru care în timpul serviciului are o responsabilitate; 

(C) trebuie să se supună tuturor ordinelor legitime date lui de către superior sau 
de alt ofiţer sub al cărui control sau supraveghere se află şi ordinelor directorului; 

(D) poate ordona deţinuţilor, în virtutea prezentei legi, inclusiv cele ce ţin de 
securitate, sau de managementul penitenciarelor, şi poate folosi, cum crede de cuviinţă 
împuternicirile sale pentru a menţine buna funcţionare a penitenciarelor. 

Politica de angajare şi sistemul de recrutare a personalului în instituţiile 
penitenciare din Polonia 

În anul 2010, sistemul penitenciar polonez a dezvoltat soluţii de sistem pentru a 
îmbunătăţi condiţiile de muncă a ofiţerilor de securitate la locul de serviciu. La 13 august 
2010 intră în vigoare o nouă lege cu privire la sistemul penitenciar polonez, principalele 
modificări referindu-se la: angajarea persoanelor civile în unităţi, modificări ale normelor ce 
reglementează utilizarea armelor de foc, noi prevederi privind problemele de sănătate şi 
securitate în cadrul serviciului, dispoziţii privind realizarea serviciului şi noi reguli 
disciplinare. Ofiţerii şi angajaţii sistemului penitenciar trebuie să aibă pregătirea 
profesională corespunzătoare, experienţa şi perfecţionarea continuă a abilităţilor şi 
calificărilor profesionale. 

Conform prevederilor legale, în Serviciul Penitenciar îşi pot face serviciul 
persoanele: 

1) cu cetăţenie poloneză; 
2) care şi-au satisfăcut serviciul sau sunt apţi pentru serviciul militar; 
3) se bucură de drepturi civile depline; 
4) ce garantează executarea corectă a sarcinilor atribuite; 
5) care nu au fost condamnate pentru o infracţiune intenţionată, infracţiune fiscală 

sau împotriva cărora nu a fost emisă o hotărîre judecătorească definitivă sau condiţionată; 
6) ce garantează asigurarea confidenţialităţii, în conformitate cu prevederile 

protecţiei informaţiilor clasificate; 
7) cu cel puţin o educaţie de liceu; 
8) avînd capacitatea fizică şi psihică de a îndeplini atribuţiile funcţionale. 
În cazuri excepţionale, justificate în mod corespunzător, directorul general al 

Serviciului Penitenciar poate să accepte o persoană fără diplomă de liceu, atunci cînd în 
timpul procesului de recrutare s-a constatat că candidatul respectiv are anumite aptitudini 
relevante pentru serviciul penitenciar. 

Angajarea în Serviciul Penitenciar este voluntară şi se efectuează conform unei 
proceduri de recrutare. Astfel, solicitantul înaintează o cerere în scris pentru admiterea la 
serviciu, anexînd următoarele documente: 

1) formularul pentru angajare; 



18 

 

2) certificat de la locul actual de muncă; 
3) dovezi ale educaţiei primite, calificările profesionale şi specifice; 
4) formular completat de clearance-ul de securitate în conformitate cu prevederile 

de protecţie a informaţiei; 
5) certificat medical pentru testul de aptitudini fizice; 
6) o copie a certificatului de naştere: propriu, soţ/soţie şi copii, precum şi o copie a 

certificatului de căsătorie; 
7) alte documente, în conformitate cu reglementările separate. 
Procedura de selecţie constă în următoarele etape: 
a) evaluarea documentelor prezentate; 
b) efectuarea unuia sau a mai multor interviuri; 
c) verificarea informaţiei cu privire la candidat în cazierul judiciar; 
d) test de aptitudini fizice ale candidatului; 
e) examinarea, în sensul de protecţie a informaţiilor clasificate, în cazul în care 

candidatul nu are o autorizaţie de securitate; 
f) determinarea capacităţilor fizice şi mintale pentru a servi în serviciul penitenciar; 
g) aprobarea listei de candidaţi. 
Directorul unei instituţii refuză iniţierea procedurii de calificare a unui candidat sau 

întrerupe procedurile de examinare a materialelor, în caz de: 
- neprezentare a documentelor la timp, sau incapacitatea de a remedia 

deficienţele în documentaţia specificată în perioada suplimentară de timp; 
- nerespectarea de către candidat a cerinţelor de examinare prevăzute în 

procedurile Qualifier; 
- nerespectarea de către candidat a cerinţelor legale specificate în actele 

speciale; 
- rezultat negativ la cel puţin una dintre etapele procesului de calificare; 
- justificare privind nevoile de personal ale Serviciului Penitenciar. 
Ministrul justiţiei stabileşte, prin regulament, modul de ocupare prin concurs a 

funcţiilor vacante şi angajare în serviciul penitenciar, ţinînd cont în special de necesitatea 
de a evalua caracterul corespunderii candidatului pentru serviciu, stabilind etapele de 
calificare şi modul în care vor decurge acestea. 

Persoana care intenţionează să se angajeze în serviciul penitenciar, este supusă 
unei instruiri prealabile de către un ofiţer în serviciu pentru o perioadă de 2 ani. Perioada 
de serviciu pregătitor este concepută pentru evaluarea calităţilor sale personale, 
caracterului şi capacitatea de a se integra în sistem. După ce au trecut pregătirea dată, în 
cazul în care primesc avizul pozitiv ce confirmă cerinţele propuse, candidaţii sunt numiţi pe 
o bază permanentă.  

Directorul General, în cazuri justificate prin gradul de calificare a ofiţerului, care, de 
asemenea, a absolvit cursuri de formare similare, la cererea şefului unităţii, poate conveni 
asupra unei perioade mai scurte de instruire pentru un ofiţer de penitenciar. În cazul în 
care survine o pauză în pregătirea angajatului, care a durat mai mult de trei luni, jurisdicţia 
superioară în materie de pregătire a personalului poate decide prelungirea ei, pe un 
termen nu mai lung de 12 luni.  

Odată cu instruirea ofiţerului în funcţie sunt definite atribuţiile sale, inclusiv dreptul la 
odihnă. Ofiţerul este adus la cunoştinţă cu ordinul său de angajare în termen de cel mult 
14 zile. Ofiţerul responsabil de pregătirea personalului, în termen de 14 zile de la emiterea 
ordinului poate face apel la prelungirea perioadei de pregătire profesională. Raporturile de 
serviciu se finisează odată cu luarea deciziei de concediere a ofiţerului.  

Odată angajaţi, toţi ofiţerii depun jurămîntul, refuzul depunerii acestuia duce la 
desfacerea contractului. 
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Politica de angajare şi sistemul de recrutare a personalului în instituţiile 
penitenciare din Spania 

Activitatea personalului care lucrează în serviciul penitenciar al Spaniei are ca scop 
atingerea obiectivelor atribuite Departamentului de Corecţie, adică deţinerea şi custodia 
condamnaţilor şi deţinuţilor, reabilitarea şi reintegrarea socială, asigurarea măsurilor de 
siguranţă pentru cei privaţi de libertate şi bunăstării deţinuţilor şi a familiilor acestora după 
eliberare. 

Necesitatea de personal este colectată anual în cadrul ofertei publice de ocupare a 
forţei de muncă, care este aprobată de către Guvern în primul trimestru al fiecărui an. 
Procesul de modernizare şi crearea de noi centre în serviciul penitenciar au condus la o 
creştere substanţială a resurselor umane. Angajarea la serviciu este un proces deschis de 
selectare şi numire a funcţionarilor publici în cadrul penitenciarelor.  

Departamentul resurse umane selectează candidaţii în funcţie de oferta publică de 
ocupare a forţei de muncă prin anunţul făcut public, garantînd principiile de egalitate, 
merit, capacitate şi transparenţă. Angajarea se face în baza anumitor cerinţe care trebuie 
îndeplinite. 

Selecţia şi, în cazul sau, avansarea funcţionarilor penitenciari se face pe bază de 
concurs, în conformitate cu procedurile stabilite în Statutul Funcţionarilor Publici, cele mai 
frecvente funcţii din cadrul serviciului penitenciar fiind ofiţer de stat major. 

Funcţionarii penitenciari au statut de funcţionari publici, cu drepturile, obligaţiile şi 
incompatibilităţile stabilite de legislaţia generală a funcţionarilor civili ai Administraţiei de 
Stat. 

Conform articolului 11 al Comitetului de Evaluare, ei sunt lucrători cu contract de 
muncă scris, recrutarea lor fiind realizată în conformitate cu legislaţia muncii, şi 
remunerată de către administraţia publică. Forţa de muncă este considerată a fi publică, 
deoarece acestea servesc interesul public, ca parte din structura administraţiei publice. În 
funcţie de durata contractului, acesta poate fi nedeterminat, fix sau temporar.  

Pentru a dobîndi statutul personalului permanent, candidaţii trebuie să treacă un 
proces de selecţie în care se iau în considerare principiile egalităţii, meritele şi capacităţile. 

În executarea funcţiunilor sale se va urmări principiul imparţialităţii politice, în 
conformitate cu normele constituţionale. 

Înaintea începerii activităţii, funcţionarii penitenciari vor trebui să capete o formare 
specifică, atît teoretică, cît şi practică, în Centrul oficial adecvat ce se determină 
regulamentar. 

Generalizînd cele expuse mai sus, putem conchide că majoritatea sistemelor 
penitenciare îşi instruiesc personalul în instituţiile de învăţămînt specializate din subordine. 
Astfel, colaboratorii sistemului penitenciar sunt instruiţi în cadrul acestor instituţii îndată 
după absolvirea studiilor de învăţămînt general (liceal), urmînd programul de studii şi 
obţinînd, în final repartizarea la serviciu în instituţiile penitenciare.  

Astfel, sistemul penitenciar obţine un şir de beneficii: îşi instruieşte necesarul de 
personal, urmăreşte dinamica dezvoltării lor, selectează cei mai eficienţi colaboratori 
pentru corpul profesoral, implică în procesul de instruire alte instituţii de învăţămînt şi 
centre ştiinţifice, promovează la funcţii de conducere personal cu experienţă. 
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Capitolul II. Statutul juridic al colaboratorilor sistemului 
penitenciar 

 
Secţiunea 1. Contextul actual şi reglementările naţionale privind statutul 

juridic al colaboratorilor sistemului penitenciar 
 
La 30 noiembrie 1995 a fost semnat Protocolul privind transferarea Direcţiei 

Instituţiilor Penitenciare în subordinea Ministerului Justiţiei, ulterior fiind aprobat prin 
Hotărîrea Guvernului nr.865 din 28.12.1995. Concomitent cu preluarea atribuţiilor şi 
infrastructurii de la Ministerul Afacerilor Interne, au fost preluate şi practicile în domeniul 
administrării personalului, care continuă să păstreze pînă în prezent elemente ce se opun 
organizării unui management eficient al resurselor umane. 

Astfel, la 17 decembrie 1996 a fost adoptată Legea nr.1036-XIII cu privire la 
sistemul penitenciar, republicată la 10.10.2008 în Monitorul Oficial nr.183-185, iar la 14 
octombrie 1997, prin Hotărîrea Guvernului nr.950 a fost aprobat Regulamentul cu privire la 
satisfacerea serviciului de către colaboratorii sistemului penitenciar al Ministerului Justiţiei, 
cu modificările ulterioare, acte care la etapa actuală reglementează organizarea activităţii 
colaboratorilor sistemului penitenciar. Atît Legea cu privire la sistemul penitenciar, cît şi 
Regulamentul cu privire la satisfacerea serviciului de către colaboratorii sistemului 
penitenciar au fost elaborate în baza Legii nr.416-XII din 18.12.1990 cu privire la poliţie şi 
Regulamentului cu privire la serviciul în organele afacerilor interne, aprobat prin Hotărîrea 
Guvernului nr.334 din 08.07.1991, păstrînd în acest fel procedurile sovietice de gestionare 
a personalului. 

Potrivit art.16 al Legii cu privire la sistemul penitenciar, personalul sistemului 
penitenciar se constituie din colaboratori şi salariaţi civili. Colaboratori ai sistemului 
penitenciar sînt persoanele care deţin funcţii în efectivul de trupă şi în corpul de comandă 
ale sistemului penitenciar, abilitate să pună în executare pedepsele penale privative de 
libertate, detenţia provizorie a persoanelor faţă de care a fost aplicată măsura arestului 
preventiv sau sancţiunea arestului contravenţional, precum şi măsurile de siguranţă cu 
caracter medical aplicate deţinuţilor care suferă de alcoolism şi narcomanie. Acestora li se 
acordă grade speciale, sunt echipaţi cu uniformă de serviciu şi dispun de legitimaţii de 
serviciu.  

Reieşind din categoria funcţiei deţinute, gradele speciale se împart în două 
categorii:  

a) pentru efectivul de comandă inferior, de la ostaş de justiţie pînă la plutonier 
adjutant de justiţie; 

b) pentru corpul de comandă mediu, superior şi suprem, de la sublocotenent de 
justiţie pînă la general-maior de justiţie. 

Modul de conferire a gradelor speciale, de retrogradare şi de restabilire în grad a 
colaboratorilor sistemului penitenciar este stabilit în Regulamentul cu privire la îndeplinirea 
serviciului de către colaboratorii sistemului penitenciar. 

Funcţiile care pot fi completate de către persoanele din corpul de comandă inferior, 
mediu şi superior, din efectivul de trupă şi gradele speciale care corespund acestor funcţii 
sînt stabilite în schemele de încadrare a personalului, aprobate de ministrul justiţiei pentru 
fiecare subdiviziune în parte. 

Ordinea interioară de exercitare a serviciului în sistemul penitenciar se stabileşte în 
corespundere cu legea, pornindu-se de la particularităţile activităţii sistemului şi în modul 
stabilit de directorul departamentului. Colaboratorii sistemului penitenciar îşi îndeplinesc 
obligaţiile şi beneficiază, în limitele competenţei, de drepturile prevăzute de Legea cu 
privire la sistemul penitenciar, Codul de executare şi de alte acte normative. 

Astfel, persoanele efectivului de trupă şi corpului de comandă din sistemul 
penitenciar sînt obligate: 
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- să respecte cu stricteţe legislaţia, cerinţele jurămîntului, statutelor, ordinele 
şefilor; în timpul îndeplinirii datoriei de serviciu să suporte cu dîrzenie toate greutăţile şi 
lipsurile legate de serviciu; 

- să-şi ridice permanent nivelul de măiestrie profesională şi de cultură la serviciu, 
să respecte normele eticii profesionale, să aibă o atitudine umană faţă de condamnaţi şi 
deţinuţi, să fie amabili cu aceştia, să nu le atingă demnitatea personală, să le 
îndeplinească cerinţele legitime; 

- să manifeste iniţiativă şi ingeniozitate în rezolvarea sarcinilor de serviciu, să 
păstreze armele, averea şi tehnica încredinţată; 

-  să ţină la autoritatea de colaborator al sistemului penitenciar, să păstreze cu 
stricteţe secretele se stat şi altă informaţie oficială cu accesibilitate limitată, utilizată în 
activitatea de serviciu; 

- să respecte ordinea de statut, să întărească disciplina, să respecte şefii şi 
persoanele mai mari în grad, să fie cinstiţi şi sinceri, să servească ca exemplu în 
respectarea ordinii publice, normelor morale şi de comportare exemplară. 

Fiecare colaborator al sistemului penitenciar, care face parte din efectivul de trupă 
şi corpul de comandă depune jurămîntul în conformitate cu Regulamentul privind modul de 
depunere a jurămîntului de către efectivul de trupă şi corpul de comandă din sistemul 
penitenciar al Ministerului Justiţiei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.950 din 
14.10.1997. 

Pentru persoanele efectivului de trupă şi corpului de comandă din sistemul 
penitenciar este stabilită ziua de muncă nenormată, totodată timpul de muncă nu 
depăşeşte 40 ore pe săptămînă. La serviciul pe schimburi sau la serviciul continuu, seara, 
ziua şi noaptea, se stabileşte aceeaşi durată a timpului de muncă, iar în caz de necesitate, 
persoanele efectivului de trupă şi corpului de comandă sunt datoare să exercite serviciul în 
afara orelor de muncă, atît în zilele de odihnă, cît şi în zilele de sărbătoare. Totodată, 
pentru zilele de odihnă şi de sărbătoare lucrate urmează să se plătească o compensare 
bănească sau, la dorinţa colaboratorilor, se acordă alte zile libere, în decurs de două 
săptămîni, iar la terminarea serviciului de 24 ore sau de noapte, persoanelor efectivului de 
trupă şi corpului de comandă li se acordă timp pentru odihnă, cu o durată respectivă de 72 
şi 24 ore. 

Concomitent cu sarcinile şi atribuţiile ce le revin, persoanele efectivului de trupă şi 
corpului de comandă din sistemul penitenciar dispun de toate drepturile şi libertăţile de 
ordin personal, social-economic şi politic, au aceleaşi obligaţii ca şi cetăţenii Republicii 
Moldova, prevăzute de Constituţia Republicii Moldova şi alte acte normative în vigoare. 
Aceste persoane dispun de drepturi, obligaţii şi responsabilităţi ce derivă din condiţiile 
serviciului şi sunt stabilite de legislaţia Republicii Moldova şi jurămînt.15 

Colaboratorul sistemului penitenciar este persoană inviolabilă şi se află sub 
protecţia statului. Personalitatea, onoarea şi demnitatea acestuia sunt apărate de lege. 
Cerinţele legitime ale colaboratorilor sistemului penitenciar sunt executorii pentru 
persoanele cu funcţii de răspundere şi cetăţeni, iar neexecutarea cerinţelor legitime, legate 
de îndeplinirea obligaţiilor de serviciu de către aceştia, precum şi acţiunile persoanelor cu 
funcţii de răspundere şi ale cetăţenilor care împiedică executarea de către colaboratori a 
obligaţiilor lor atrag răspunderea prevăzută de legislaţie. Atentatul la viaţa şi sănătatea 
colaboratorilor sistemului penitenciar, distrugerea sau deteriorarea bunurilor acestora, 
ameninţarea lor cu omor, cu aplicarea violenţei, cu distrugerea bunurilor, calomnierea ori 
insultarea lor, precum şi atentatul la viaţa şi sănătatea rudelor apropiate (părinţilor, soţiei, 
soţului, copiilor) atrag răspunderea prevăzută de legislaţie.16 

                                                 
15 Regulamentul cu privire la satisfacerea serviciului de către colaboratorii sistemului penitenciar al 
Ministerului Justiţiei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.950 din 14.10.1997, pct.45. 
16 Legea nr.1036-XIII din 17.12.1996 cu privire la sistemul penitenciar, art.26 Protecţia juridică a 
colaboratorilor sistemului penitenciar şi a membrilor lor de familie. 
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Colaboratorii sistemului penitenciar au dreptul să poarte permanent, cu autorizarea 
conducerii Departamentului Instituţiilor Penitenciare, armă pentru asigurarea securităţii 
personale şi securităţii membrilor lor de familie. În cazul în care acest fapt generează 
urmări nefavorabile pentru colaboratorii sistemului penitenciar, aceştia beneficiază de 
garanţiile protecţiei juridice şi sociale prevăzute de legislaţia respectivă.  

Colaboratorii sistemului penitenciar îşi ridică nivelul profesional şi calificarea prin:  
- ocuparea sistematică de sine stătător cu cultura fizică, autoinstruirea, precum şi 

instruirea în cadrul sistemului de pregătire de serviciu şi pregătire fizică la locul de 
executare a serviciului; 

- executarea stagiului în instituţiile (organele) sistemului penitenciar, ce au 
acumulat o experienţă avansată în organizarea activităţii de serviciu; 

- ridicarea calificării la cursurile instituţiilor de învăţămînt ale Republicii Moldova şi 
altor state, cel puţin o dată în cinci ani. 

Refuzul nemotivat al colaboratorului de a-şi dezvolta nivelul său fizic, de a-şi ridica 
calificarea profesională sau de a urma cursurile de reciclare se consideră drept încălcare a 
disciplinei de serviciu şi poate conduce la eliberarea din funcţie. Modul de organizare, 
termenele, conţinutul cursurilor de ridicare a calificării profesionale şi reciclare se stabilesc 
de ministrul justiţiei. 

Totodată, colaboratorii sistemului penitenciar sînt asiguraţi material de către stat: 
beneficiază de salariu, drepturi de hrană şi de drepturi de echipament, pe contul 
mijloacelor bugetului de stat, în cazurile stabilite de Guvern.17 

Totuşi, pe parcursul anilor au fost pierdute total sau parţial unele garanţii, dintre 
care menţionăm: 

- asigurarea cu locuinţă; 
- reducerea de 50% a chiriei şi a plăţilor pentru încălzire, alimentare cu apă şi gaze, 

energie electrică şi pentru alte servcii comunale; 
- compensaţie bănească pentru hrană (lunar) şi echipament; 
- asigurarea colaboratorilor şi membrilor de familie cu bilete de tratament şi de 

odihnă cu reducere de preţ în sanatorii; 
- folosirea fără plată, pe întreg teritoriul ţării, de toate tipurile de transport public: 

urban, suburban şi local, cu execepţia taximetrelor; 
- modificate condiţiile de stabilire a pensiei colaboratorilor sistemului penitenciar 

etc. 
Aceste limitări aprofundează stresul personalului şi măreşte nivelul disconfortului în 

executarea serviciului.18 
Asigurarea cu pensii a persoanelor din efectivul de trupă şi corpul de comandă şi a 

membrilor familiilor lor, asigurarea de stat şi despăgubirile, în caz de deces sau mutilare, 
se efectuează în modul şi în condiţiile stabilite de legislaţia în vigoare. 

Prin urmare, asigurarea cu pensii a persoanelor efectivului de trupă şi corpului de 
comandă din sistemul penitenciar se face în modul stabilit de Legea nr.1544-XII din 
23.06.1993 asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi 
efectivul de trupă al organelor afacerilor interne, luîndu-se în considerare înlesnirile 
stabilite la art.33 din Legea cu privire la sistemul penitenciar. 

Reieşind din prevederile legii prenotate, vechimea în muncă în vederea acordării 
pensiei colaboratorilor sistemului penitenciar se calculează cu următoarele înlesniri: 

a) o zi de serviciu în instituţii penitenciare de tip închis, izolatoare de urmărire 
penală şi în instituţiile destinate pentru deţinerea şi tratarea bolnavilor contagioşi şi 
bolnavilor psihici, precum şi la lucrări în subteran, se consideră ca 2 zile de serviciu; 

                                                 
17 Idem. 
18 Propunerea de politică publică “Managementul resurselor umane al sistemului penitenciar al Ministerului 
Justiţiei”, consultată public la data de 26.12.2012, pag.7-8. 
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b) 2 zile de serviciu în celelalte instituţii penitenciare, în Departamentul Instituţiilor 
Penitenciare, precum şi în subdiviziunile acestuia care îşi desfăşoară activitatea în locurile 
de privaţiune de libertate, se consideră ca 3 zile de serviciu. 

În scopul asigurării punerii în executare a pedepselor penale privative de libertate, 
detenţiei provizorii a persoanelor faţă de care a fost aplicată măsura arestului preventiv 
sau sancţiunea arestului contravenţional, precum şi garantarea măsurilor de siguranţă cu 
caracter medical aplicate deţinuţilor care suferă de alcoolism şi narcomanie, colaboratorii 
sistemului penitenciar aplică forţa fizică, mijloacele speciale şi arma de foc pe teritoriul 
penitenciarului, pe teritoriile aferente acestuia asupra cărora se extind sau sînt stabilite 
cerinţe de regim, precum şi la obiectele păzite, în modul stabilit de Legea cu privire la 
sistemul penitenciar. 

Apărarea vieţii, sănătăţii, onoarei, demnităţii şi a averii colaboratorilor efectivului de 
trupă şi corpului de comandă din sistemul penitenciar, precum şi a membrilor familiilor lor 
de la atentate criminale, în legătură cu îndeplinirea de către aceste persoane a datoriei de 
serviciu, se efectuează în conformitate cu legislaţia în vigoare, iar prejudiciul material 
cauzat persoanelor efectivului de trupă şi corpului de comandă din sistemul penitenciar 
prin deteriorarea sau distrugerea bunurilor acestora sau a bunurilor rudelor apropiate, în 
legătură cu îndeplinirea de către colaborator a obligaţiilor de serviciu, se repară integral de 
la bugetul de stat. 

În scopul apărării drepturilor şi intereselor sale profesionale, de serviciu, social-
economice, persoanele efectivului de trupă şi corpului de comandă din sistemul 
penitenciar pot să se întrunească în asociaţii, crearea şi activitatea cărora se efectuează 
în conformitate cu legislaţia în vigoare. Totodată, ei au dreptul de a ataca în justiţie 
deciziile luate de către persoanele oficiale din cadrul sistemului penitenciar şi din alte 
organe de stat, în cazul în care consideră că acestea lezează împuternicirile şi demnitatea 
personală. 

Prin urmare, reieşind din statutul special care îl deţin, toţi colaboratorii sistemului 
penitenciar, indiferent de subdiviziune şi domeniul de activitate, se bucură de drepturile şi 
privilegile stabilite de legislaţie, totodată aceştia asumîndu-şi obligaţii şi restricţii ce reiesă 
din prevederile legale şi din fişa postului. 

De menţionat că, urmare a sondajului realizat în anul 2012 principalele motive care 
au determinat colaboratorii să aleagă serviciul în sistemul penitenciar au fost: la corpul de 
comandă superior: obţinerea pensiei în condiţii avantajoase - 59%, motivaţia financiară - 
49%, condiţiile de muncă - 15% şi protecţia socială - 18%. Corpul de comandă mediu a 
oferit următoarele răspunsuri: obţinerea pensiei în condiţii avantajoase - 65%, motivaţia 
financiară - 42%, condiţiile de muncă şi de odihnă - 12%, şi protecţia socială - 13%. Corpul 
de comandă inferior este motivat de obţinerea pensiei în condiţii avantajoase - 68%, 
motivaţia financiară - 40%, condiţiile de muncă - 18% şi protecţia socială - 12%. Astfel, 
putem concluziona că, marea majoritate a colaboratorilor sistemului penitenciar sunt 
motivaţi de obţinerea în condiţii avantajoase a pensiei şi de motivaţia financiară. La fel un 
indicator care denotă dificultăţi în activitatea colaboratorilor în sistemul penitenciar este 
regimul de muncă: 44% din eşantion susţine că regimul de muncă se respectă în totalitate, 
35% susţin că se respectă parţial şi 21% consideră că nu este respectat. 

Constatăm astfel că, deşi cadrul normativ prezintă desfăşurat elementele 
constituitive ale statutului juridic al angajaţilor sistemului penitenciar, totuşi prezintă o 
titulatură confuză, şi anume cea de colaborator19, fără a prezenta o noţiune explicativă a 
acestui termen. Aceasta şi determină, după părerea noastră, neclarităţile în privinţa 
definirii statutului colaboratorului sistemului penitenciar. 

 

                                                 
19 Art.16 al Legii nr.1036-XIII din 17.12.1996 cu privire la sistemul penitenciar. 
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Secţiunea 2. Cadrul internaţional ce reglementează statutul personalului 

sistemului penitenciar 
 
Preocupările privind organizarea eficientă a serviciilor de executare a pedepselor şi 

măsurilor privative de libertate, include şi problema privind statutul personalului sistemului 
penitenciar, care de fapt reprezintă şi principala resursă a acestuia. 

Reglementările în acest sens le găsim în Ansamblul de reguli minime pentru 
tratamentul deţinuţilor20 şi recomandările referitoare la acestea. Astfel, la capitolul 
Personalul de penitenciar, se menţionează că, colaboratorii folosiţi permanent vor trebui 
să aibă statutul agenţilor de stat, adică: 

a) să fie în serviciul conducerii ţării sau statului şi, în consecinţă, să fie supuşi 
regulamentelor funcţiilor publice; 

b) să fie recrutaţi după reguli de selecţie determinate, de exemplu, prin concurs; 
c) să fie siguri de stabilitatea serviciului, aceasta depinzînd numai de buna lor 

purtare, de eficacitatea lor şi de condiţia lor fizică; 
d) să se bucure de un statut permanent care să le dea dreptul la avantajele unei 

cariere administrative, astfel ca: promovare, securitate socială, prestigiu aferent funcţiei şi 
dreptul la retragere (trecerea în rezervă) sau la pensie.21  

Totodată, remunerarea trebuie să fie suficientă pentru a se putea recruta şi menţine 
în serviciu bărbaţi şi femei; avantajele carierii şi condiţiile serviciului trebuie să fie 
determinate ţinîndu-se seama de natura penibilă a muncii.22 

Administraţia penitenciară trebuie să aleagă cu mare grijă personalul de toate 
gradele, deoarece de integritatea sa, de umanitatea sa, de aptitudinile personale şi 
comportarea profesională depinde buna funcţionare a locurilor de detenţie. De asemenea, 
aceasta trebuie să se străduiască neîncetat să trezească şi să menţină în concepţia 
personalului şi în opinia publică convingerea că această misiune este un serviciu social de 
mare importanţă; în acest scop trebuie să fie folosite toate mijloacele adecvate pentru a 
lămuri publicul. 

                                                 
20 Aprobat prin Rezoluţia nr.663 C (XXIV) din 31 iulie 1957, Consiliul Economic şi Social al ONU. 
21 Text extras din Raportul asupra primului Congres al ONU, pentru prevenirea crimei şi tratamentul 
delicvenţilor. 
22 Idem. 
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Înainte de a intra în serviciu, candidaţii trebuie să participle la un curs de pregătire 
generală şi specială (pregătirea iniţială obligatorie), trecînd probe de ordin teoretic şi 
practice, iar după intrarea în serviciu şi în cursul carierii, personalul trebuie să-şi menţină şi 
să-şi îmbunătăţească cunoştinţele şi capacitatea profesională, urmînd cursuri de 
perfecţionare care vor fi organizate periodic. 

Conform capitolului VII al recomandărilor Organizarea militară a personalului: 
1. Personalul de penitenciar trebuie să aibă un caracter civil, cu ierarhia necesară 

în acest gen de administrare. 
2. Personalul de supraveghere trebuie să fie organizat în conformitate cu regulile 

disciplinare ale aşezămîntului penitenciar pentru a menţine deosebirile de grad şi ordinea 
necesară. 

3. Personalul trebuie să fie recrutat special şi nu compus din membrii detaşaţi din 
forţele armate, poliţie sau alte servicii publice. 

Aceste norme sunt reiterate şi complementate şi în Recomandarea nr. R 12 (97)23 a 
Comitetului de Miniştri către statele membre referitor la personalul implicat în aplicarea 
sancţiunilor şi măsurilor, care menţionează la pct.40 că, condiţiile de lucru şi salarizare 
trebuie să permită recrutarea şi păstrarea unui personal eficient şi să dea membrilor 
acestuia posibilitatea de a-şi îndeplini în mod corect funcţiile şi de a fi conştienţi de 
responsabilităţile lor profesionale.  

Deopotrivă este necesar a fi menţinută în concepţia personalului şi în opinia publică 
convingerea că această misiune este un serviciu social de mare importanţă, iar 
conducerea, de la toate nivelurile, trebuie să facă eforturi pentru a preveni crearea unor 
condiţii de lucru care pot provoca apariţia simptomelor de stres la angajaţi, prin adoptarea 
unor măsuri care să asigure siguranţa fizică, organizarea unui program de lucru rezonabil, 
acordarea libertăţii de a lua decizii, asigurarea unei comunicări deschise şi a unui climat 
psihologic favorabil în fiecare unitate de lucru.24 

 
Secţiunea 3. Experienţa altor state în privinţa statutului atribuit personalului în 

instituţiile penitenciare 
 

Experienţa Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor din România 

Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate sunt parte din 
instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului25, chiar 
dacă la 28 iunie 2004, prin Legea nr.293 privind Statutul funcţionarilor publici din 
Administraţia Naţională a Penitenciarelor s-a realizat demilitarizarea sistemului penitenciar 
romînesc. 

Potrivit articolului 3 al legii, personalul din sistemul administraţiei penitenciare este 
constituit din funcţionari publici cu statut special, al caror statut este reglementat de legea 
nr.293/2004, denumiţi în continuare funcţionari publici cu statut special, şi din personal 
contractual (muncitori necalificaţi, infirmieri, brancardieri ş.a., care constituie un procent 
foarte mic din numărul total de angajaţi ai Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor), 
activitatea cărora este reglementată de legislaţia muncii. 

Astfel, că calitatea de “funcţionar public cu statut special”, conform art.3 alin.(2) din 
legea sus menţionată, este conferită de “natura atribuţiilor de serviciu care implică 
îndatoriri şi riscuri deosebite”. În exercitarea atribuţiilor sale de serviciu, funcţionarul public 

                                                 
23 Adoptată de Comitetul de Miniştri pe 10 septembrie 1997, la a 60-a Adunare a reprezentanţilor miniştrilor 
Consiliului Europei. 
24 Recomandarea nr. R 12 (97) a Comitetului de miniştri ai Consiliului Europei, către statele membre 
referitor la personalul implicat în aplicarea sancţiunilor şi măsurilor. 
25 Legea nr.293 din 28 iunie 2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor, art.2. 



26 

 

cu statut special este investit cu exerciţiul autorităţii publice, în limitele competenţelor 
stabilite prin lege.  

De asemenea, în exercitarea atribuţiilor de pază, escortare şi supraveghere a 
persoanelor private de libertate, precum şi în alte situaţii temeinic justificate, funcţionarul 
public din sistemul administraţiei penitenciare foloseşte, în condiţiile legii, tehnica, 
mijloacele şi armamentul din dotare. 

Activitatea profesională a personalului din sistemul administraţiei penitenciare se 
desfăşoară în interesul comunităţii, prin punerea în aplicare a legislaţiei privind executarea 
pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, în 
limitele competenţelor stabilite prin lege. Personalul din sistemul administraţiei 
penitenciare este obligat să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, 
Constituţia şi legile ţării, prevederile reglementărilor interne şi să îndeplinească ordinele şi 
dispoziţiile legale ale şefilor ierarhici privind activitatea sa profesională. 

Exercitarea funcţiei publice din sistemul administraţiei penitenciare se conduce 
după următoarele principii: 

a) supunerea deplină faţă de lege; 
b) respectarea drepturilor persoanelor private de libertate, în condiţiile prevăzute 

de lege; 
c) egalitatea şanselor, pe baza meritelor şi capacităţii profesionale; 
d) responsabilitate şi imparţialitate; 
e) eficacitatea în serviciul intereselor generale ale societatii; 
f) eficienţă în utilizarea resurselor; 
g) ierarhia organizatorică şi funcţională. 
Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare sunt 

debutanţi sau definitivi. Funcţionarii publici cu statut special debutanţi din sistemul 
administraţiei penitenciare sunt persoanele care ocupă, în urma concursului sau 
examenului, o funcţie publică în Administraţia Naţională a Penitenciarelor sau unităţile 
subordonate, pînă la definitivare. 

Articolul 9 al legii stabileşte că, funcţionarii publici cu statut special se împart în 
două categorii, în raport cu nivelul minim al studiilor necesare, după cum urmează: 

a) categoria A - corpul ofiţerilor de penitenciare - cuprinde funcţionarii publici cu 
statut special cu studii superioare, absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă, emisă 
de instituţii acreditate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării; 

b) categoria B - corpul agenţilor de penitenciare - cuprinde funcţionarii publici cu 
statut special cu studii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat. 

Categoriile de funcţionari publici cu statut special se împart pe corpuri şi grade 
profesionale, după cum urmează: 

A. Corpul ofiţerilor de penitenciare: 
a) chestor de penitenciare; 
b) comisar şef de penitenciare; 
c) comisar de penitenciare; 
d) subcomisar de penitenciare; 
e) inspector principal de penitenciare; 
f) inspector de penitenciare; 
g) subinspector de penitenciare. 
B. Corpul agenţilor de penitenciare: 
a) agent şef principal de penitenciare; 
b) agent şef de penitenciare; 
c) agent şef adjunct de penitenciare; 
d) agent principal de penitenciare; 
e) agent de penitenciare. 
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Totodată, în sistemul administraţiei penitenciare sunt utilizate următoarele funcţii: 
funcţii publice de conducere şi de execuţie specifice sistemului administraţiei penitenciare 
şi funcţii de specialitate specifice altor sectoare de activitate. 

Funcţiile funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei 
penitenciare se stabilesc prin hotărîre a Guvernului şi se diferenţiază prin categorie, grad 
profesional şi coeficient de ierarhizare. Celelalte funcţii pentru sistemul administraţiei 
penitenciare se aprobă de ministrul justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti, potrivit legii. 

Experienţa Serviciilor Corecţionale din Norvegia 

Constituţia Norvegiei datează din 1814 cînd ţara a intrat în uniune cu Suedia. Odată 
cu adoptarea propriei constituţii şi consolidarea administraţiei de stat, s-au creat primele 
trei ministere: Ministerul Finanţelor, Ministerul Bisericii şi Educaţiei şi Ministerul Justiţiei şi 
Poliţiei. Sistemul penitenciar norvegian a făcut întotdeauna parte din Ministerul Justiţiei şi 
Securităţii Publice (denumirea actuală) şi niciodată din serviciile militare. Printre instituţiile 
care mai fac parte din Ministerul Justiţiei şi Securităţii Publice sunt Directoratul pentru 
Imigraţie, Serviciul de Mediere, Directoratul Protecţiei Civile ş.a. 

Sistemul penitenciar şi cel de probaţiune constituie Serviciile Corecţionale, care 
sunt organizare în trei nivele – central, regional şi local. Nivelul central (Directoratul) are 
responsabilitate academică şi administrativă pentru serviciile corecţionale, nivelul regional 
(administraţia regională) are responsabilitate generală pentru fiecare regiune, în timp ce 
instituţiile penitenciare şi oficiile de probaţiune au responsabilitatea pentru operaţiunile 
zilnice la nivel local. 

Şeful penitenciarului are autoritatea/împuternicirea de a decide privind eliberarea 
condiţionată înainte de termen, executarea pedepsei în instituţiile medicale în anumite 
perioade, transferul în instituţii/unităţi cu regim mai puţin strict a deţinuţilor condamnaţi la 
un termen cu închisoarea mai mic de 10 ani.  

Şeful penitenciarului poate delega subalternilor săi responsabilitatea pentru 
personal. Şeful penitenciarului dispune de împuterniciri extinse de a decide organizarea 
internă a personalului penitenciar, cu condiţia că sunt asigurate obligaţiunile 
penitenciarului. Codul penal norvegian şi actele normative subordonate oferă Serviciilor 
Corecţionale această putere discreţionară.  

Toţi angajaţii Serviciilor Corecţionale (instituţii penitenciare şi oficiile de probaţiune) 
sunt funcţionari publici. Politica de angajare, remunerare şi asigurare socială în sistemul 
penitenciar se bazează pe principii comune pentru toţi funcţionarii publici. În mare parte, 
condiţiile specifice de muncă, salarizare, pensionare etc., constituie obiectul negocierilor 
tripartite periodice între Guvern, Sindicate (reprezentanţii angajaţilor) şi Angajator26. 

Termenul ofiţer de penitenciar se referă la angajatul de penitenciar care a absolvit 
studiile la Academie, ceilalţi angajaţi (asistenţi sociali, contabili, personal de serviciu etc.) 
fiind numiţi „angajaţi ai penitenciarului”.  

Deci, doar un candidat care a absolvit Academia poate deţine funcţia permanentă 
de ofiţer de penitenciar. Această cerinţă nu se aplică pentru personalul ce lucrează în 
administraţie sau în funcţii ierarhic superioare, care pot avea studii în drept, economie, 
administrare etc. Angajaţii ce lucrează cu deţinuţii în ateliere vocaţionale sunt în mod 
tradiţional practicieni (lemnari, sudori ş.a.). Academia organizează cursuri şi pentru 
lucrătorii din ateliere, oferindu-le o introducere teoretică despre Serviciile Corecţionale.  

Dacă anterior promovarea în funcţie avea loc în baza vechimii în muncă, acum 
penitenciarele norvegiene angajează în baza calificărilor, prin intermediul unui anunţ 
public.  

La angajarea unui şef de penitenciar, anunţul despre funcţia vacantă va specifica, 
printre altele următoarele: candidatul trebuie să fi absolvit Academia şi/sau să fie licenţiat 

                                                 
26 După caz, administraţia centrală a serviciilor corecţionale, administraţia regională sau penitenciarul. 
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de altă universitate. Experienţa de muncă în domenii relevante este obligatorie. Proaspeţii 
absolvenţi nu vor fi angajaţi în funcţii înalte.  

În penitenciarele din Norvegia angajaţii în uniformă sunt structuraţi în 4 nivele: 

Guvernatorul: Şeful penitenciarului; 

Ofiţerul principal: Şeful unui bloc, adică are în subordine ofiţerii superiori; 

Ofiţerul superior: Şeful unei secţii din bloc, adică are în subordine ofiţerii de 

penitenciar; 

Ofiţerul de penitenciar: lucrează nemijlocit cu deţinuţii într-o secţie anumită (sector) 

avînd ca şef un ofiţer superior. Pe lîngă faptul că acesta este „ofiţer de contact” pentru 

deţinuţi, el/ea poate îndeplini şi alte sarcini speciale cum ar fi transportarea, 

supravegherea în centrul de operare etc. 

Competenţa ofiţerilor de penitenciar este dublă deoarece ei sunt responsabili atît de 

luarea măsurilor de securitate, cît şi a măsurilor de reabilitare. 

Ofiţerii de penitenciar şi restul angajaţilor penitenciarului dispun de cinci săptămîni 
de concediu plătit anual (cu condiţia că au o activitate de cel puţin un an). Aceste condiţii 
sunt prevăzute în Legea cu privire la concedii, aplicabilă tuturor angajaţilor din Norvegia. 
Angajatul poate alege să-şi transfere două săptămîni de concediu pentru anul următor, 
însă concediile nefolosite nu pot fi compensate/convertite financiar. Toţi angajaţii cu vîrsta 
mai mare de 60 de ani au dreptul la o săptămînă de concediu suplimentară în fiecare an.  

Ofiţerii de penitenciar dispun de anumite drepturi în baza acordurilor convenite între 
Guvern, Sindicate şi Angajator (serviciile corecţionale) – după cum se menţionează mai 
sus. De exemplu: ofiţerii de penitenciar în serviciu activ se pot pensiona la 60 de ani, însă 
trebuie să se pensioneze la 63 de ani. Un aranjament similar se aplică în poliţie, militărie, 
pompieri etc. Ofiţerii de penitenciar pot, totuşi, să continue activitatea în sistemul 
penitenciar şi după pensionare, doar că nu în funcţii permanente.  

Acest aranjament constituie un subiect de dezbatere deoarece mulţi îl consideră a fi 
nejustificat în comparaţie cu alţi funcţionari publici.  

Conform datelor din 2012, 6% din angajaţi deţin funcţii de conducere (şefi), 13% - 
deţin funcţii administrative, 66% sunt ofiţeri de penitenciar (la primul nivel), şi 14% sunt 
instructori în atelierele de muncă. Raportul angajaţilor de sex feminin a fost constant pe 
parcursul ultimilor ani – 40%. În 2012, 43% din angajaţi erau femei, iar 29% din acestea 
deţineau funcţii de conducere. Vîrsta medie a unui angajat în Serviciile Corecţionale este 
la moment de 42 ani.  

Angajaţii sistemului penitenciar nu poartă şi nu au acces la arme de foc. Doar ofiţerii 
de penitenciar care au frecventat un curs obligatoriu, pot purta bastonul. Ofiţerii sunt 
instruiţi în mod aprofundat privind diminuarea conflictelor în penitenciar, cu scopul 
prevenirii agitaţiei/neliniştilor. Respectiv, sunt instruiţi de asemenea pentru a gestiona 
conflictele, a răspunde la atacuri fizice şi alte tulburări.  

Fiecare penitenciar dispune de echipament pentru protecţia ofiţerilor în caz de 
acţiuni violente, tulburări în masă (căşti, scuturi şi alte echipamente de protecţie). Serviciile 
Corecţionale nu au o echipă specială de intervenţie (cu destinaţie specială) care ar 
gestiona acţiuni de protest, tulburări în masă, ofiţerii de penitenciar fiind instruiţi astfel încît 
să poată gestiona situaţiile de sine stătător.  

Experienţa Sistemului Penitenciar din Polonia 

Odată cu intrarea în vigoare, din 13 august 2010, a noii legi cu privire la sistemul 
penitenciar polonez, au fost stabilite noi principii privind activitatea ofiţerilor de 
penitenciare, unele din modificări referindu-se la: revizuirea normelor ce reglementează 
utilizarea armelor de foc, noi prevederi referitoare la problemele de sănătate şi securitate 
în cadrul serviciului şi dispoziţii privind realizarea serviciului, precum şi noi reguli 
disciplinare.  
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Statul de personal al Sistemului Penitenciar polonez prevede trei nivele de angajaţi: 
ofiţeri, personal de comandă mediu şi subofiţeri.  

Pentru poziţiile de ofiţer este necesar de a avea un grad sau titlu profesional 
echivalent, demonstrate prin certificate sau diploma de formare profesională.  

În cazul poziţiilor corpului de comandă mediu trebuie să dispună de diplomă de 
bacalaureat sau titlu profesional echivalent. Cursurile de formare profesională se încheie 
cu un examen pentru obţinerea gradului de subplutonier şi finalizarea formării de 
specialitate.  

Poziţiile subofiţerilor presupun prezenţa diplomei de studii medii, finalizarea formării 
profesionale, cu susţinerea unui examen pentru primul nivel de subofiţeri şi încheierea 
stagiului de formare de specialitate. 

Gradele personalului Serviciului Penitenciar sunt: 
1. În corpul de serviciu penitenciar de trupă: 
a) Serviciul Penitenciar de serie; 
b) Serviciul Penitenciar PFC; 
2. În corpul de subofiţeri ai Serviciului Penitenciar: 
a) Caporal al Serviciului Penitenciar; 
b) Caporal major al Serviciului Penitenciar; 
c) Sergent al Serviciul Penitenciar; 
d) Sergent major al Serviciul Penitenciar; 
e) Prim sergent al Serviciului Penitenciar; 
f) Prim Sergent-major al Serviciului Penitenciar; 
3. În corpul ofiţerilor de garant al penitenciarelor: 
a) Subplutonier al Serviciului Penitenciar; 
b) Plutonier al Serviciului Penitenciar; 
c) Plutonier major al Serviciului Penitenciar; 
4. În corpul de ofiţeri de penitenciare: 
a) Locotenent al Serviciului Penitenciar; 
b) Locotenent major al Serviciului Penitenciar; 
c) Căpitan al Serviciului Penitenciar; 
d) Maior al Serviciului Penitenciar; 
e) Locotenent-colonel al Serviciului Penitenciar; 
f) Colonel al Serviciului Penitenciar; 
g) General al Serviciului Penitenciar. 
Reieşind din prevederile legale, în raport cu persoanele private de libertate ofiţeii 

urmează: 
- să fie ghidaţi de principiile legalităţii, imparţialităţii şi umanităţii; 
- să respecte drepturile şi demnitatea; 
- să contribuie la pregătirea condamnatului la viaţă în societate; 
- să ajute la căutarea soluţiilor problemelor deţinuţilor; 
- să influenţeze pozitiv prin exemplul lor personal. 
Ofiţerii şi angajaţii nu pot participa la activităţile care subminează autoritatea sa sau 

să utilizeze informaţii de serviciu în scopuri neoficiale. Ofiţerii pot constitui o uniune de 
gardieni. 

Reieşind din statutul ce le este atribuit, ofiţerii au un şir de obligaţii şi drepturi ce le 
revin: 

Obligaţiile: 
1. Ofiţerul trebuie să acţioneze în conformitate cu jurămîntul şi în conformitate cu 

prevederile prezentei legi şi a reglementărilor emise în temeiul acesteia. 
2. Ofiţerul refuză îndeplinirea unui ordin sau comanda unui superior, în cazul în 

care este legată de o infracţiune penală. 
3. Refuzul de a se supune unui ofiţer superior trebuie raportat unui supraveghetor 

mai mare, Directorului General al Serviciului Penitenciar şi Ministerului Justiţiei. 
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4. Ofiţerul este obligat să păstreze în secret toate problemele care sunt percepute 
în mod direct sau indirect, în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor sale de serviciu, în cazul în 
care informaţia dată a fost considerată secretă, de interes public sau de serviciu. 

5. Obligaţia de a păstra secretul, se aplică atît în timpul exercitării serviciului, cît şi 
după demiterea sa. 

6. În momentul instituirii în funcţie ofiţerul este obligat să poarte uniforme şi 
echipamentele prescrise. 

7. Ofiţerul nu are dreptul, fără permisiunea şefului competent al insituţiei, să 
desfăşoare activităţi antreprenoriale în afara serviciului. 

8. Ofiţerul este obligat să notifice directorului instituţiei penitenciare sau organelor 
de supraveghere autorizate, dacă este membru al organizaţiilor sau asociaţiilor 
internaţionale. 

Drepturile: 
1. În cazul în care ofiţerul a suferit un prejudiciu sau pagube materiale în legătură 

cu serviciul executat, acestea vor fi compensate. În caz de deces al unui ofiţer în legătură 
cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, membrii familiei acestuia vor primi despăgubiri. 

2. Ofiţerul, după 15 ani de serviciu are dreptul la o pensie. 
3. Ofiţerul invalid, are dreptul la o pensie. 
4. Membrii de familie ai ofiţerului decedat au dreptul la pensie de urmaş. 
5. Ofiţerului, care işi îndeplineşte sarcinile cu brio, manifestă iniţiativă şi aptitudini 

profesionale excelente, îi pot fi acordate următoarele menţiuni: mulţumire; premii materiale 
şi non-materiale; concediu pe termen scurt, care nu depăşeşte cinci zile; medalia ”Pentru 
merite în activitatea penitenciară”, promovarea într-un grad mai mare; promovarea la un 
grad superior înainte de termen; înaintarea la premiile de stat. 

Ofiţerul este eliberat din serviciu în următoarele cazuri: 
- o decizie a comisiei medicale care confirmă incapacitatea sa de exercitare a 

serviciului; 
- necorespunderea la serviciul propus, aceasta fiind concluzia ofiţerului 

responsabil de perioada de pregătire profesională; 
- pedeapsă disciplinară ce presupune eliberarea din funcţie; 
- hotărîrea definitivă de condamnare la închisoare în cazul în care executarea 

pedepsei a fost suspendată condiţionat, sau pentru o infracţiune; 
- pierderea cetăţeniei poloneze; 
- o cerere de demisie din proprie iniţiativă. 
- neîndeplinirea atribuţiilor stipulate în două avize succesive într-un interval de 

şase luni; 
- pensionarea; 
- reorganizarea ce presupune o reducere în angajarea de personal nou; 
Ofiţerii vor fi scutiţi de atribuţiile de serviciu în termen de trei luni de la data notificării 

scrise de demisie a acestora. 

Experienţa Sistemului Penitenciar din Slovacia 

În Slovacia, responsabil de punerea în aplicare a pedepselor privative de libertate 
este Corpul Trupelor de Pază Judiciară şi Penitenciară (în continuare CTPJP). Acesta este 
un organ înarmat, care asigură privarea de libertate a persoanei (arestarea), protecţia şi 
conservarea ordinii şi securităţii în instanţele de judecată şi procuratură. 

Corpul administrativ al CTPJP se compune din: 
- Direcţia Generală a CTPJP, instituţiile ispăşirii pedepselor privative de libertate; 
- centrele de detenţie, instituţiile ispăşirii pedepsei cu închisoarea a minorilor 

condamnaţi, spitalul pentru acuzaţi şi condamnaţi. 
Activitatea este reglementată de Legea CTPJP nr.4/2004, care se referă, de 

asemenea, şi la personalul tuturor structurilor militare şi cu statut special. 
CTPJP are drept sarcini de bază: 
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- asigură ispăşirea pedepsei într-o închisoare şi custodia celor acuzaţi în izolatoare; 
- asigură protecţia şi conservarea ordinii şi securităţii tuturor instituţiilor CTPJP; 
- efectuiază căutarea şi reţinerea deţinuţilor care au încercat să evadeze; 
- asigură regimul penitenciar al deţinuţilor în instituţia penitenciară pentru aşi ispăşi 

termenul de pedeapsă; 
- asigură repartizarea la locul de muncă, ocuparea forţei de muncă pentru deţinuţi şi 

acuzaţi; 
- oferă protecţie şi protejarea ordinii şi securităţii în tribunale şi procuratură. 
- asigură protecţia ordinii publice în imediata apropiere de obiectele CTPJP, sediile 

instanţelor de judecată şi de urmărire penală, în cazul în care acest lucru este necesar 
pentru a atinge obiectivul său de menţinere în custodie şi pentru a garanta un proces 
judiciar echitabil; 

- oferă îngrijire medicală pentru angajaţii închisorii, ofiţeri de stat major, acuzaţi, 
condamnaţi şi altora; 

- menţine înregistrările şi datele statistice necesare pentru realizarea sarcinilor; 
- asigură executarea sarcinilor Guvernului şi ale altor provocări, dacă acestea 

necesită o reglementare specială. 
La 01.03.2013 în sistemul penitenciar erau 4447 din 4615 angajaţi în uniformă şi 

720 din 749 funcţionari civili. 
Angajarea solicitanţilor la serviciu sau în baza contractelor de muncă este realizată 

în formă de selecţie, condiţiile fiind stabilite de Legea nr.73/1998 privind Serviciul de Stat 
al Forţei de ofiţeri de poliţie, Serviciul de Informaţii slovac, CPCG şi feroviar de Poliţie. 

Concepţia de Educaţie pentru gardieni şi angajaţii din penitenciare este aprobată 
prin act al Directorului General în an.2010 şi prevede formarea profesională a ofiţerilor şi 
angajaţilor din penitenciare. 

Obiectivele de instruire sunt pentru a asigura pregătirea educaţională şi 
profesională a personalului din penitenciare: 

- calificare; 
- cunoştinţele profesionale; 
- pregătire continuă; 
- formarea de atitudini profesionale pentru noul personal penitenciar recrutat. 
Activităţile educative asigurate de Centrele de Instruire ale CPCG sunt: 
- instruirea militară de bază; 
- formarea profesională a ofiţerilor de penitenciar; 
- instruirea specializată a ofiţerilor de penitenciar; 
- formarea profesională al angajaţilor penitenciari civili. 
Formarea de bază (militară) se realizează din an.2005, aceasta fiind determinată 

pentru toţi ofiţerii penitenciari nou angajaţi care nu au satisfăcut serviciul militar de bază (în 
termen). 

Scopul este de a obţine cunoştinţe de bază şi competenţe de comandă militară, 
maniere, disciplina de serviciu, utilizarea armelor, sporirea eficienţei fizice. Durata instruirii 
de regulă este de 4 săptămîni (la momentul de faţă 3 săptămîni). 

Formarea profesională a personalului penitenciar (formarea iniţială) este 
determinată să obţină calificarea de educaţie poliţienească, în conformitate cu Legea 
73/1998 privind Funcţiile Publice. 

Aceasta presupune formarea profesională de bază şi formarea profesională 
specializată. Formarea profesională este stabilită pentru tot personalul penitenciar nou 
recrutat care a trecut formarea militară de bază sau serviciul militar în termen. Durata 
instruirii este de 8 săptămîni, finisîndu-se cu examenele finale. 

Formarea profesională de bază prevede subiecte ca: bazele de drept şi organizare 
a Administraţiei Penitenciarelor; drept penal; măsuri de securitate ş.a., procesul de 
instruire fiind de o săptămînă (35 lecţii). 
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Formarea profesională specializată este determinată pentru ofiţerii nou recrutaţi cu 
nivel de ofiţer sau ofiţerii din închisoare cu nivel de plutonier pregătit pentru funcţia de 
comandant ofiţer. Durata instruirii este de 2 săptămîni, inclusiv examenele finale şi include 
subiecte ca: pregătirea profesională; drept penal; deprinderi de autoapărare; instruirea 
practică de tragere ş.a. 

Formarea continuă este dedicată pentru aprofundarea calificării prin formarea 
profesională sistematică a personalului penitenciar. 

Scopul său este dezvoltarea continuă şi reînnoirea cunoştinţelor, aptitudinilor, 
abilităţilor şi deprinderilor necesare pentru a servi atribuţiilor civile în închisori. 

Formarea continuă presupune: 
- Instruirea psihologică, socială; 
- Curs profesional pentru poliţiştii judecătoreşti; 
- Curs profesional pentru ofiţerii de regim; 
- Curs profesional pentru comandanţii de schimburi; 
- Curs profesional pentru chinologi; 
- Curs profesional pentru ofiţerii de servicii de securitate preventive; 
- Curs profesional pentru tragere şi instructorii de pregătire. 

Experienţa Sistemului Penitenciar din Spania 

Activitatea în penitenciarele din Spania este distribuită în grupuri de lucru: servicii 
de intervenţie, de îngrijire şi de întreţinere, formate din echipe multidisciplinare de 
specialişti, principalele subdiviziuni fiind:  

a) juridică - responsabilă pentru studierea informaţiilor penale, litigiilor şi evaluarea 
situaţiei fiecărui deţinut pentru realizarea programului de detenţie care urmează să fie 
aplicat; 

b) psihologică - studiază variabilele care determină comportamentul deţinutului, 
pentru elaborarea rapoartelor şi identificarea lacunelor şi necesităţilor care trebuie să fie 
luate în consideraţie la aplicarea programelor de tratament şi metodelor individualizate de 
intervenţie pentru fiecare deţinut; 

c) sociologică - desfăşoară activităţi de cercetare şi studii solicitate de 
penitenciare, în diferite domenii de activitate; 

d) pedagogică - desfăşoară activităţi de cercetare şi studii a nivelului de instruire şi 
cultural-educativ al deţinuţilor şi asigură punerea în aplicare a unor programe educaţionale 
în închisori; 

e) lucrătorii sociali - înainte de orice altă intervenţie pentru reabilitarea deţinuţilor, o 
atenţie prioritară o deţin lucrătorii sociali care se axează pe rezolvarea problemei        
socio-familiare declanşată de arestul deţinutului. 

f) personalul medical - este responsabil pentru elaborarea protocoalelor privind 
dezvoltarea activităţilor de asistenţă din penitenciare şi asigurarea unei asistenţe medicale 
de calitate prin intermediul resurselor de diagnostic şi terapeutice raţionale şi eficiente 
pentru deţinuţi;  

g) educatorii - scopul lor este să înveţe, să ofere sfaturi şi informaţii referitor la 
problemele din exteriorul penitenciarelor pentru fiecare deţinut care le este încredinţat; 
elaborarea de programe terapeutice de intervenţie şi activităţi culturale şi sportive pentru 
deţinuţi. 
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Capitolul III. Demilitarizarea sistemului penitenciar 
 
Secţiunea 1. Modele internaţionale în domeniul demilitarizării sistemului 

penitenciar 
 
La etapa actuală, în rîndul personalului sistemului penitenciar, persistă 

incertitudinea aprecierii, respectiv percepţiei diferite a noţiunii de demilitarizare a 
sistemului penitenciar.  

Potrivit Dicţionarului explicativ al limbii române, prin demilitarizare se înţelege 
desfiinţarea totală sau parţială, în urma unei convenţii internaţionale, forţele armate, 
armamentul, instalaţiile şi orice activitate cu caracret militar, într-o regiune, o ţară etc.; 
redarea caracterului civil unor instituţii, întreprinderi etc. militarizate; a face să capete 
statut civil.27 

Conform prevederilor pct.5.2.2.1. al Strategiei de reformă a sistemului penitenciar 
românesc 2003-2007, demilitarizarea sistemului penitenciar avea drept scop alinierea 
sistemului penitenciar la normele şi practica europeană în materie, posibilitatea 
manifestării responsabilităţii individuale în cadrul sistemului, crearea cadrului favorabil unei 
comunicări reale atît între membrii personalului, cît şi între aceştia şi deţinuţi şi, nu în 
ultimul rînd, schimbarea în timp a mentalităţii de tip militar într-o atitudine lipsită de 
rigiditate şi conformism. 

Astfel, procesul de demilitarizare a implicat: 
- suplimentarea treptată a numărului de posturi în raport cu specificul activităţii 

civile faţă de cea militară, din perspectiva legislaţiei muncii (se are în vedere asigurarea 
unor condiţii de muncă care să permită menţinerea stabilităţii personalului şi evitarea 
plecării acestuia spre alte structuri sau instituţii ale sistemului de drept, prin măsuri de 
îmbunătăţire a protecţiei sociale şi securităţii profesionale); 

- asigurarea unor fonduri suplimentare pe durata procesului de demilitarizare, 
necesare finanţării noilor posturi, plăţii contribuţiilor de asigurări sociale, a drepturilor de 
echipament, hrană, ajutoarelor prevăzute în caz de pensionare etc., precum şi pentru 
instruirea iniţială de specialitate a noilor angajaţi.28 

În România, pînă la adoptarea Legii nr.293 din 28 iunie 2004 privind Statutul 
funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, actul 
normativ care de fapt a şi constituit fundamentul juridic al demilitarizării sistemului 
penitenciar,29 activitatea personalului sistemului penitenciar românesc era reglementată de 
prevederile Legii nr.80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare. În articolul 1 al 
legii se menţionează că “Prin cadre militare, în sensul prezentei legi, se înţelege cetăţenii 
români cărora li s-a acordat grad de ofiţer, maistru militar sau subofiţer, în raport cu 
pregătirea lor militară şi de specialitate, în condiţiile prevăzute de lege”.30 Gradul militar 
este un drept al titularului şi reprezintă recunoaşterea în plan social a calităţii de cadru 
militar (art.3 al legii prenotate). 

În articolul 3 al Legii privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din 
Administraţia Naţională a Penitenciarelor se menţionează că personalul din sistemul 
administraţiei penitenciare este constituit din funcţionari publici cu statut special şi din 
personal contractual. Statutul special al funcţionarilor publici din sistemul administraţiei 
penitenciare este conferit de natura atribuţiilor de serviciu care implică îndatoriri şi riscuri 
deosebite. Iar în exercitarea atribuţiilor sale de serviciu, funcţionarul public cu statut 
special este învestit cu exerciţiul autorităţii publice, în limitele competenţelor stabilite prin 
lege. În exercitarea misiunilor de pază, escortare şi supraveghere a persoanelor private de 

                                                 
27 http://dexonline.ro/definitie/demilitarizare 
28 http://legestart.ro/Hotararea-1052-2003-aprobarea-Strategiei-reforma-sistemului-judiciar-(MTg0MTI-).htm 

29 Idem 

30 http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=15826 

http://dexonline.ro/definitie/demilitarizare
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libertate, precum şi în alte situaţii temeinic justificate, funcţionarul public cu statut special 
poate folosi, în condiţiile legii, tehnica, mijloacele şi armamentul din dotare. 

Totodată, art.9 al legii stabileşte că, funcţionarii publici cu statut special se împart în 
două categorii, în raport cu nivelul minim al studiilor necesare, după cum urmează: 
categoria A - corpul ofiţerilor de penitenciare şi categoria B - corpul agenţilor de 
penitenciare. Alineatul (2) al aceluiaşi articol prevede că, categoriile de funcţionari publici 
cu statut special se împart pe corpuri şi grade profesionale, reieşind din categoriile 
menţionate. 

Astfel, odată cu demilitarizarea sistemului penitenciar român a fost înfăptuită şi 
schimbarea de atitudine de la sistem militarizat la sistem profesionist de administrare care 
a condus la relaţii mai bune între angajaţi şi administraţie, pe de o parte, între angajaţi şi 
deţinuţi, pe de altă parte, cu impact benefic asupra numărului de acte de nesupunere şi 
violenţă împotriva angajaţilor. Demilitarizarea fiind concepută drept schimbare de 
mentalitate de la penitenciarul cu rol strict de siguranţă spre penitenciarul cu rol de 
siguranţă şi reintegrare, a contribuit la o vizibilitate mai bună în societate a sistemului, 
totodată garantînd o mai bună respectare a reglementărilor privind timpul de muncă al 
personalului şi a drepturilor ce recurg din acestea. 

Totodată, sistemul administraţiei penitenciare a rămas o componentă a sistemului 
de ordine publică şi siguranţă naţională a României. Astfel, art.2 din Legea nr.293/2004 
privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor prevede 
că “Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate fac parte din 
instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului...”. 

Deci, demilitarizarea şi europenizarea sistemului penitenciar au survenit ca o 
reacţie normală şi firească asociată eforturilor de integrare a societăţii româneşti în valorile 
comunităţii statelor europene. Teoretic, aceste două direcţii de dezvoltare şi schimbare 
instituţională au oferit posibilitatea schimbării sistemului din temelii: de la aspectul exterior 
al gardienilor şi schimbarea modului de lucru cu persoanele private de libertate, pînă la 
schimbarea mentalităţii celor implicaţi. 

 
Secţiunea 2. Conceptul şi acţiunile necesare demilitarizării sistemului 

penitenciar al Republicii Moldova 
 
Avînd în vedere faptul că, personalul sistemului penitenciar percepe diferit noţiunea 

de demilitarizare, ne-am propus ca să prezentăm conceptul şi acţiunile necesare 
demilitarizării sistemului penitenciar autohton, iar aceasta din urmă o putem realiza doar 
prezentînd contextul actual. 

Potrivit prevederilor art.2 al Legii nr.162 din 22.07.2005 cu privire la statutul 
militarilor, prin noţiunea de militari se înţelege - cetăţenii Republicii Moldova care 
îndeplinesc serviciul militar în baza obligaţiunii militare sau a încadrării prin contract, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare. Articolul 5 al legii prenotate stabileşte că, statutul 
militarilor reprezintă totalitatea drepturilor şi obligaţiilor cetăţenilor care îndeplinesc 
serviciul militar, aceştia aflaţi în exerciţiul obligaţiilor serviciului militar, sunt reprezentanţii 
puterii de stat şi se află sub protecţia statului. 

Totodată, serviciul militar este o formă specială a serviciului public ce rezidă în 
îndeplinirea de către cetăţeni a datoriei constituţionale privind pregătirea pentru apărare şi 
apărarea Patriei exclusiv în cadrul Forţelor Armate ale Republicii Moldova.31 

Serviciul militar presupune la rîndul său şi o disciplină militară, aceasta urmînd a fi 
realizată prin respectarea strictă şi necondiţionată de către militarii de toate gradele a 
ordinii şi regulilor stabilite prin lege şi regulamente militare. Disciplina militară obligă pe 
fiecare militar să îndeplinească întocmai prevederile regulamentelor, ordinele şi dispoziţiile 
comandanţilor, să suporte cu tărie toate greutăţile şi privaţiunile serviciului militar, să 

                                                 
31 Legea nr.1245 din 18.07.2002 cu privire la pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei, art.4. 
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păstreze cu stricteţe secretul militar şi de stat. Aceasta constituie unul din factorii cei mai 
importanţi de care depind coeziunea armatei, capacitatea ei de luptă şi obţinerea 
succesului în acţiunile militare.32 

După cum s-a menţionat în capitolul II al studiului, potrivit prevederilor Legii   
nr.1036-XIII din 17.12.1996 cu privire la sistemul penitenciar, colaboratori ai sistemului 
penitenciar sînt persoanele care deţin funcţii în efectivul de trupă şi în corpul de comandă 
ale sistemului penitenciar, abilitate să pună în executare pedepsele penale privative de 
libertate, detenţia provizorie a persoanelor faţă de care a fost aplicată măsura arestului 
preventiv sau sancţiunea arestului contravenţional, precum şi măsurile de siguranţă cu 
caracter medical aplicate deţinuţilor care suferă de alcoolism şi narcomanie. Colaboratorii 
sistemului penitenciar deţin funcţii ale efectivului de trupă şi corpului de comandă, 
acestora acordînduli-se grade speciale. 

Or, conform Concepţiei reformei militare, aprobate prin Hotărîrea Parlamentului 
Republicii Moldova nr.1315-XV din 26 iulie 2002, Forţele Armate constituie fundamentul 
întregului sistem de asigurare a securităţii militare a statului şi sînt compuse din Armata 
Naţională, Trupele de Grăniceri (din anul 2012 în subordinea Ministerului Afacerilor 
Interne, cu denumirea Departamentul Poliţiei de Frontieră) şi Trupele de Carabinieri. Drept 
urmare, Departamentul Instituţiilor Penitenciare, Inspectoratul General al Poliţiei al MAI, 
Centrul Naţional Anticorupţie, Serviciul de Informaţii şi Securitate, Serviciul de Protecţie şi 
Pază de Stat şi Serviciul Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al MAI nu fac parte din 
structurile militare, iar colaboratorii autorităţilor în cauză nu au statut de militari.  

Această prevedere este conţinută şi în alte acte legislative. Astfel, după cum s-a 
menţionat anterior, statutul militarilor în termen şi al celor angajaţi prin contract (ofiţeri şi 
subofiţeri militari) cade sub incidenţa Legii nr.1245-XV din 18 iulie 2002 cu privire la 
pregătirea cetăţenilor pentru apărarea Patriei şi Legii nr.162-XVI din 22 iulie 2005 cu 
privire la statutul militarilor care reglementează şi acordarea gradelor militare, iar statutul 
juridic al colaboratorilor sistemului penitenciar, precum şi a celorlalte organe de drept, este 
stabilit prin legi speciale.33 

De asemenea, conform Legii cu privire la sistemul penitenciar, colaboratorii au 
dreptul să se asocieze în sindicate, pentru apărarea drepturilor şi intereselor lor, acest 
drept nefiind acordat militarilor. 

Reieşind din cele expuse anterior putem conchide că, colaboratorii sistemului 
penitenciar nu au atribuit statut de militari, iar Departamentul Instituţiilor Penitenciare nu 
este în componenţa Forţelor Armate.  

Totuşi, în condiţiile în care Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei de 
reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016, la pct.6.5.6 prevede demilitarizarea 
completă a sistemului penitenciar, constatăm că acest concept se referă de fapt la 
problema mentalităţii şi organizării activităţii în stil militar. 

Astfel, procesul demilitarizării totale a sistemului penitenciar, trebuie definit, drept un 
complex de activităţi menite să contribuie la schimbarea mentalităţii de tip militar, care 
generează constant o atitudine rigidă şi conformism din partea personalului penitenciar, 
fiind astfel un obstacol direct în dezvoltarea serviciului penitenciar cu rol de siguranţă şi 
reintegrare a deţinuţilor. În acest sens e de menţionat faptul că experienţa României, în 
privinţa procesului demilitarizării sistemului penitenciar, a fost una diferită faţă de ceea ce 
este necesar a realiza în Republica Moldova.  

Prin urmare, din descrierea realizată în secţiunea anterioară, conchidem că în 
scopul alinierii sistemului penitenciar român la normele şi practica europeană, 
Administraţia Naţională a Penitenciarelor a fost nevoită să renunţe la statutul de militar 

                                                 
32 Lexicon militar, Ediţia a II-a revăzută, Editura Saka, Chişinău, an.1994, pag.131. 
33 Propunerea de politică publică “Managementul resurselor umane al sistemului penitenciar al Ministerului 
Justiţiei”, consultată public la data de 26.12.2012, pag.16. 
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atribuit personalului, pe cînd colaboratorii sistemului penitenciar moldovenesc nu au statut 
de militari. 

Deci, reformarea sistemului penitenciar trebuie să urmărească în primul rînd scopul 
sporirii capacităţilor profesionale ale personalului sistemului penitenciar de punere în 
executare a pedepselor şi măsurilor privative de libertate, cu asigurarea respectării 
drepturilor persoanelor private de libertate. În acest sens, în procesul de “demilitarizare a 
sistemului penitenciar” urmează a fi atribuit colaboratorilor sistemului penitenciar a calităţii 
de funcţionar public cu statut special, pentru toţi angajaţii sistemului penitenciar, cu 
excepţia personalului tehnic. 

În ceea ce priveşte calitatea de “funcţionar public cu statut special”, menţionăm că 
aceasta trebuie să fie conferită datorită naturii atribuţiilor de serviciu care implică îndatoriri 
şi riscuri deosebite. În exercitarea atribuţiilor de pază, escortare, supraveghere, reeducare, 
asigurare a respectării drepturilor persoanelor private de libertate, precum şi în alte situaţii 
temeinic justificate, colaboratorii sistemului penitenciar în calitate de funcţionari publici cu 
statut special vor putea folosi în condiţiile legii tehnica, mijloacele speciale şi armamentul 
din dotare. 

Totodată, aceasta prezumă schimbări esenţiale în politica de organizare a 
resurselor umane, astfel va fi anulată „subordonarea militară” a personalului (în baza 
gradelor speciale). În continuare personalul penitenciar trebuie să aibă un caracter civil, cu 
ierarhia necesară în acest gen de administrare34. Respectiv subordonarea va fi organizată 
în baza gradelor profesionale. 

La nivelul instituţiilor penitenciare se impune derularea acţiunilor necesare delegării 
de competenţe în privinţa administrării personalului pentru sporirea autonomiei în 
domeniul managementului resurselor umane. Acestea din urmă vor contribui la asigurarea 
transparenţei deciziilor şi acţiunilor cu impact semnificativ asupra sistemului penitenciar, 
precum şi îmbunătăţirea cadrului organizatorico-funcţional al acestui segment. 

Este necesară şi implementarea unui sistem decizional bazat pe obţinerea de     
feed-back din partea personalului în situaţia adoptării de măsuri cu impact major asupra 
sistemului. Acest lucru va conduce la performanţă şi la atingerea obiectivelor, prin 
asocierea resurselor necesare realizării obiectivelor şi alocarea raţională a acestora, 
aceasta presupunînd implementarea unui sistem managerial bazat pe stabilirea de 
obiective pentru obţinerea de rezultate concrete. 

Deci, procesul de ’’demilitarizare’’ a sistemului penitenciar a demarat în anul 2012, 
odată cu elaborarea propunerii de politici publice “Managementul resurselor umane al 
sistemului penitenciar al Ministerului Justiţiei”, consultată public la data de 26.12.2012. 
Urmare a rezultatelor analizei ex-ante, implicit a consultării publice, realizate în privinţa 
soluţionării problemelor actuale în domeniul managementului resurselor umane al 
sistemului penitenciar, a fost recomandată pentru implementare opţiunea 1: Atribuirea 
colaboratorilor sistemului penitenciar al Ministerului Justiţiei a statutului de funcţionar 
public cu statut special, deoarece aceasta direct contribuie la realizarea Ansamblului de 
reguli minime pentru tratamentul deţinuţilor35, care menţionează că membrii personalului 
penitenciarelor folosiţi permanent trebuie să aibă statutul agenţilor de stat, adică: 

a) să fie în serviciul conducerii ţării sau statului şi în consecinţă să fie supuşi 
regulamentelor funcţiilor publice; 

b) să fie recrutaţi după reguli de selecţie determinate, de exemplu, prin concurs; 
c) să fie siguri de stabilitatea serviciului, aceasta depinzînd numai de buna lor 

purtare, de eficacitatea lor şi de condiţia lor fizică; 
d) să se bucure de un statut permanent care să le dea dreptul la avantajele unei 

cariere administrative, astfel ca: promovare, securitate socială, prestigiu aferent funcţiei şi 

                                                 
34 Ansamblul de reguli minime pentru tratamentul deţinuţilor, aprobate prin Rezoluţia nr.663 C (XXIV) din 31 
iulie 1957, Consiliul Economic şi Social al ONU. 
35 Aprobat prin Rezoluţia nr.663 C (XXIV) din 31 iulie 1957, Consiliul Economic şi Social al ONU. 
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dreptul la retragere (trecerea în rezervă) sau la pensie.36 Iar, remunerarea trebuie să fie 
suficientă, pentru a se putea recruta şi menţine în serviciu bărbaţi şi femei; avantajele 
carierii şi condiţiile serviciului trebuie să fie determinate, ţinîndu-se seama de natura 
penibilă a muncii.37 

Respectiv, procesul de demilitarizare necesită a fi realizat organizat de către un 
grup de lucru mixt, în corespundere cu opţiunea recomandată de propunerea de politică 
publică “Managementul resurselor umane al sistemului penitenciar al Ministerului Justiţiei”, 
şi recomandările prezentului studiu prin integrarea acesora în actele normative care 
reglementează în prezent activitatea sistemului penitenciar sau prin aprobarea de noi 
documente. Totodată, vor fi organizate şi desfăşurate campanii de sensibilizare a 
comunităţii despre specificul activităţii sistemului penitenciar şi de schimbare a imaginii 
funcţionarilor aflaţi în serviciul statului în acest domeniu de activitate. 

În condiţiile în care sunt frecvente cazurile de executare a serviciului în cadrul 
sistemului penitenciar într-un mediu dificil şi periculos, în care este prezent permanent 
stresul şi perioada îndelungată de aflare la serviciu (programul prelungit de muncă), este 
necesară o acurateţe sporită în privinţa sistemului de motivare a personalului de a se 
menţine în serviciu şi de consolidare a prestigiului serviciului penitenciar.  
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Astfel, conform sondajului de opinie desfăşurat în sistemul penitenciar în a.2012, în 

situaţia demilitarizării totale cu excluderea gradelor speciale, dar cu păstrarea garanţiilor 
sociale 61% din corpul superior de comandă, 40% din corpul de comandă mediu şi 44% 
din corpul de comandă inferior vor continua serviciul în sistemul penitenciar. Vor 
demisiona din sistemul penitenciar în scopul obţinerii unui loc de muncă mai prestigios 
40% din corpul de comandă superior, 59% din corpul de comandă mediu şi 57% din corpul 
inferior de comandă. În cazul obţinerii dreptului de stabilire a pensiei pentru vechime în 
serviciu 56% din corpul de comandă superior, 65% din corpul de comandă mediu şi 76% 
din corpul inferior de comandă vor demisiona cu dreptul de a primi pensie. 

                                                 
36 Text extras din Raportul asupra primului Congres al ONU, pentru prevenirea crimei şi tratamentul 
delicvenţilor. 
37 Idem. 



38 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Continuarea serviciului

până la îndeplinirea

condiţiilor de stabilire a

pensiei, fiind satisfăcut

de condiţiile de muncă şi

de remunerarea în

sistemul penitenciar

Demisionarea în scopul

căutării unui loc de

muncă mai prestigios

Altele

Corpul de comandă superior

Corpul de comandă mediu

Corpul de comandă inferior

 
 
Conform analizei interne a Departamentului Instituţiilor Penitenciare, fluctuaţia 

anuală a personalului sistemului penitenciar constituie în mediu 13%.38 Situaţia s-a 
agravat şi mai mult după anularea la finele anului 2009 a unor înlesniri prevăzute pentru 
personalul instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului, 
parte componentă a acestora fiind şi colaboratorii sistemului penitenciar, care constituiau o 
garanţie esenţială pentru motivarea şi menţinerea efectivului. 

În aceste condiţii lanţul evenimentelor reformării sistemului penitenciar va cuprinde 
un şir de activităţi clar definite şi planificate în timp, concomitent fiind revizuită modalitatea 
de recrutare, selectare, angajare şi promovare a personalului în bază de concurs, 
evaluare, administrare şi motivare a acestuia pe principii obiective, în temeiul 
competenţelor şi performanţelor profesionale individuale. 

                                                 
38 Numărul angajaţilor demisionaţi din sistemul penitenciar: anul 2009 – 465 persoane; anul 2010 – 315 
persoane; anul 2011 – 413 persoane; anul 2012 – 355 persoane; 6 luni ale anului 2013 – 255 persoane. În 
total, pentru perioada de 4,5 ani de activitate, au demisionat din sistemul penitenciar 1803 persoane, DIP 
ciocnindu-se cu o fluctuaţie de 68,3% din efectiv. 
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Capitolul IV. Recomandări şi impacturi anticipate 
 
Analiza aprofundată a situaţiei ne-a permis să constatăm necesitatea realizării 

următoarelor măsuri: 
a) Elaborarea şi adoptarea unui cadru normativ nou cu privire la sistemul 

penitenciar şi statutul funcţionarilor publici cu statut special, care presupune ca 
modalitatea de organizare şi funcţionare a sistemului penitenciar să fie clar definit, de a 
semenea statutul personalului acestuia, însemnele de grad şi ţinuta de serviciu. În 
particular, noua lege cu privire la sistemul penitenciar, va fi axată pe reformarea sistemului 
penitenciar în scopul sporirii capacităţilor profesionale ale personalului sistemului 
penitenciar de punere în executare a pedepselor şi măsurilor privative de libertate, cu 
asigurarea respectării drepturilor persoanelor private de libertate. Totodată, va fi 
reglementată prevederea legală de ocupare a funcţiilor vacante, dezvoltarea carierii 
profesionale, pregătirii profesionale iniţiale şi continue a personalului, cît şi motivarea 
acestuia. 

b) Elaborarea actelor normative departamentale privind punerea în aplicare a 
prevederilor legale: 

- Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru 
ocuparea funcţiilor vacante; 

- Regulamentul cu privire la perioada de probă pentru tinerii specialişti; 
- Regulamentul cu privire la evaluarea performanţelor profesionale ale 

funcţionarului public cu statut special; 
- Metodologia cu privire la dezvoltarea profesională continuă a funcţionarilor 

publici cu statut special ş.a. 
Prin urmare, organizarea şi desfăşurarea şedinţelor comisiei de concurs pentru 

selectarea şi angajarea candidaţilor la serviciu (examinarea cererilor, evaluarea 
candidaţilor, testarea, intervievarea), vor fi realizate, urmînd a fi respectate principiile 
competiţiei deschise, transparenţei, competenţei şi meritelor profesionale, precum şi 
principiului egalităţii accesului la funcţiile sistemului penitenciar pentru fiecare cetăţean 
care va corespunde cerinţelor specifice, prevăzute în proiectul legii şi fişa postului. 

Regulamentul cu privire la perioada de probă pentru tinerii specialişti va avea drept 
scop reglementarea perioadei de probă a acestora, cît şi formarea şi menţinerea nucleului 
profesionist, diminuarea maximă a fluctuaţiei, adaptarea şi consolidarea tinerilor specialişti 
şi noilor angajaţi în colectivele de muncă ale subdiviziunilor sistemului penitenciar, 
familiarizarea într-un timp rezonabil cu specificul activităţii la locul de serviciu, însuşirea 
cunoştinţelor profesionale şi a deprinderilor practice stabile, crearea condiţiilor necesare 
optimale de muncă la locul de serviciu a acestora. 

Acestea din urmă vor perfecţiona procedurile de recrutare şi selectare a candidaţilor 
la serviciu în sistemul penitenciar, angajarea, motivarea şi menţinerea personalului, fapt ce 
va permite minimalizarea sau chiar excluderea fluctuaţiei majore a efectivului şi mai cu 
seamă a tinerilor specialişti. 

c) Revizuirea şi aprobarea noilor scheme de încadrare ale personalului 
subdiviziunilor sistemului penitenciar, în scopul asigurării unui regim de muncă a 
angajaţilor conform prevederilor legislaţiei muncii. 

Prin urmare, va fi rezolvată problema insuficienţei de personal şi neacoperirea 
tuturor posturilor conform prevederilor Regulamentului serviciului de luptă, asigurarea 
ordinii de drept în penitenciare şi escortarea condamnaţilor la instanţele de judecată, 
procuratură, instituţii medicale specializate, la munci remunerate şi neremunerate etc., 
totodată excluzînd premizele de atragere la muncă suplimentară a angajaţilor fără 
remunerarea corespunzătoare. 

d) Elaborarea unui sistem de motivare (financiară şi non-financiară) a personalului 
sistemului penitenciar, acesta urmînd să reiasă din prevederile legale. 
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Or, unul din obiectivele generale al Strategiei de reformare al sectorului justiţiei este 
formarea şi menţinerea personalului sistemului penitenciar prin realizarea eficientă a 
managementului resurselor umane în scopul îndeplinirii sarcinilor sistemului penitenciar în 
legătură cu punerea în executare a pedepselor privative de libertate.  

Astfel, recomandările vizate sunt consacrate principiilor de îmbunătăţire radicală a 
cadrului legal, instituţional, organizaţional şi funcţional al sistemului penitenciar, trasînd, 
totodată, căile principale de realizare a acestora. Iar implementarea recomandărilor 
înaintate vor avea drept rezultat: 

- asigurarea transparenţei în activitatea sistemului penitenciar, consultarea 
necesităţilor de interes public şi a propunerilor societăţii civile, sistemul penitenciar 
devenind o structură mai flexibilă; 

- fundamentarea activităţii sistemului penitenciar şi celei de administrare a 
personalului pe acte legislative şi normative noi, cu orientare europeană, axate pe activităţi 
reale şi profesionalizarea personalului. Actele preconizate vor oferi şi posibilitatea reală, 
din punct de vedere financiar, de a asigura protecţia socială a funcţionarilor publici cu 
statut special; 

- realizarea efectivă a principiului descentralizării şi profesionalismului în 
activitatea sistemului penitenciar, şefilor de subdiviziuni (instituţii penitenciare) atribuinduli-
se competenţe mai largi de administrare a personalului; 

- revigorarea sistemului de evaluare a activităţii subdiviziunilor sistemului 
penitenciar, în general, şi a personalului acestuia, în special, care va avea ca efect 
excluderea fenomenelor negative legate de aplicarea torturii şi tratamentelor degradante, 
nerespectarea drepturilor deţinuţilor, pe de o parte, şi asigurarea prevederilor contractuale 
cu referinţă la personal, pe de altă parte; 

- administrarea eficientă a personalului, aceasta generînd competenţe în 
realizarea sarcinilor privind punerea în executare a pedepselor privative de libertate; 
asigurarea ordinii de drept şi legalităţii în instituţiile penitenciare; a securităţii persoanelor 
deţinute în acestea; desfăşurarea activităţii operative de investigaţii şi participarea, în 
comun cu organele de stat competente, la descoperirea şi prevenirea infracţiunilor; 
antrenarea la muncă a deţinuţilor, asigurarea pentru aceştia a posibilităţii de a se instrui în 
învăţămîntul mediu de cultură generală şi profesional; educarea lor spirituală şi cultural-
estetică, precum şi realizarea măsurilor pentru adaptarea socială a persoanelor eliberate 
din locurile de detenţie; asigurarea ocrotirii sănătăţii deţinuţilor. 

Totodată, pentru asigurarea relaţiilor benefice între administraţie şi angajaţi sunt 
preconizate desfăşurarea unei serii de activităţi cum sunt: gestionarea conflictelor, 
consolidarea relaţiilor cu sindicatele sau reprezentanţii angajaţilor şi consilierea 
personalului. 

În rezultat personalul penitenciar, va fi parte a procesului de transformare şi 
ameliorare a condiţiilor şi mediului deactivitate, respectiv fără acest sentiment (rol asumat), 
un funcţionar este înclinat să considere munca sa ca nesemnificativă şi, ca urmare, să 
piardă impulsul de a o ameliora.39 

                                                 
39 Ibidem, pag.28. 
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