
 
                             

 

Nr.61/FSSP/06.10.2020  

 

 

Domnului comisar sef de penitenciare Tiberiu Firinel UNGUREANU                               
Director general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor 

 

 

Stimate domnule director general,  

  

Având în vedere prevederile art. 4, alin.(2) din legea 145/2019, respectiv: 

Art.4                                                                                          

(2) Personalul din sistemul administrației penitenciare este obligat să 

respecte drepturile și libertățile fundamentale ale omului, Constituția și 

legile țării, prevederile reglementărilor interne și să îndeplinească ordinele 

și dispozițiile legale ale șefilor ierarhici privind activitatea sa profesională. 

ale art. 5, lit. a), c) si d) din legea 145/2019: 

Art.5                                                                                                                    

Exercitarea funcției publice din sistemul administrației penitenciare se 

conduce după următoarele principii:                                                 

a) supunerea deplină față de lege; 

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

c) egalitatea șanselor, pe baza meritelor și capacității profesionale; 

d) responsabilitate și imparțialitate; 

ținând cont de prevederile art.16, alin.(1) si (6), dupa cum urmeaza: 

Art.16                                                                                                                             

(1)Numirea în funcții publice de execuție a candidaților admiși la 

concursul din sursă externă se face ca polițiști de penitenciare debutanți, 

cu o perioadă de stagiu, cu excepția situațiilor prevăzute la alin. (5) și (6).  
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În situația ofițerilor și agenților admiși la concurs în funcții publice de 

execuție din sectorul siguranța deținerii și aplicarea regimurilor, aceștia vor 

fi încadrați ca debutanți, cu excepția persoanelor prevăzute la alin. (6)          

..................................................................................................... ................................................................. 

(6) Candidații admiși la concurs, care au cel puțin 3 ani vechime efectivă 

ca militar activ și/sau funcționar public cu statut special în instituții de 

apărare, ordine publică și securitate națională, sunt încadrați ca polițiști 

de penitenciare definitivi, în condițiile prevăzute de prezenta lege. 

luând in considerare prevederile art.98 din legea 145/2019, respectiv:  

Articolul 98                                                                                                                          

(1) Funcțiile de execuție vacante din poliția penitenciară se pot ocupa prin concurs, 

dintre agenții și ofițerii în activitate, din cadrul aceleiași categorii.                   

(2) Condițiile obligatorii cumulative pentru participarea la concursul prevăzut la alin. 

(1) în vederea ocupării unor funcții de execuție sunt:                                                  

a) să aibă vechime efectivă în poliția penitenciară de minimum 2 ani;                       

b) să nu fie sub efectul unei sancțiuni disciplinare și să nu fie puși la dispoziție, cu 

excepția celor rămași neîncadrați în funcții din cauze neimputabile;                            

c) să fi obținut în ultimii 2 ani calificativul de cel puțin „foarte bun“ la evaluarea anuală 

a performanțelor activității profesionale;                                                           

d) îndeplinesc condițiile specifice postului;                                                                   

e) să fie declarați „apt medical“ și „apt“ la testarea psihologică organizată în acest 

scop.                                                                                                                    

(3) Funcțiile de execuție vacante din poliția penitenciară se pot ocupa prin concursul 

din sursă externă prevăzut la art. 13 alin. (1) lit. b).                                     

(4) Administrația Națională a Penitenciarelor decide cu privire la modul de ocupare a 

funcțiilor de execuție vacante, în funcție de modalitățile de ocupare a acestora 

prevăzute la alin. (1) și (3).                                                                                 

(5) Funcțiile de execuție neocupate în urma concursurilor prevăzute la alin. 

(1) și (3) se pot ocupa prin transferul cadrelor militare și al polițiștilor din cadrul altor 

instituții de apărare, ordine publică și securitate națională ale statului, prevăzut la art. 

13 alin. (1) lit. c)., 

din care nu rezultă interdictia participarii la ,,concursul din sursa externa’’ 

pentru personalul propriu al institutiei , ci doar o oportunitate de ocupare a 

posturilor vacante( din sursa interna sau externa), va solicităm sa reveniti la 

interdictia discriminatorie prevazuta in anunturile de concurs care nu permit  

 

 



 
 

 

inscrierea si sutinerea probelor de concurs pentru posturile vacante din 

Administratia Nationala a Penitenciarelor  si unitatile subordonate scoase la 

concurs din sursa externa pentru personalul din sistemul administratiei 

penitenciare. 

Va solicitam să aplicati principiile enuntate de legea 145/2019 permitând 

o reala competitie pentru ocuparea posturilor vacante, rezultatul  final al 

concursului fiind cel care sa dea masura valorii candidatilor. Consideram ca 

orice altă abordare  este discriminatorie si incalca prevederile legale. 

 

 
Cu deosebita consideratie 
 
                                                   Schiopu Petre Florin 

Presedinte 
Federatia Sindicatelor din Sistemul Penitenciar 

  


