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Având în vedere agresiunile asupra personalului (ultrajul fizic, verbal sau mixt) 
de la nivelul unităţilor sistemului penitenciar, pentru atingerea obiectivului unui climat 
de siguranţă pentru personal, Administraţia Naţională a Penitenciarelor reiterează 
importanţa aplicării şi respectării imperativelor, cu relevanţă sistemică, raportat 
la gestionarea problematicii agresivităţii persoanelor custodiate, transmise prin 
adresa nr. 73203/DSDRP/DRS/DPCT/DM/25.04.2014. Astfel, în contextul ocupării, 
începând cu anul 2016, a mai multor posturi vacante de funcţionar public cu statut 
special 1 la nivelul fiecărei unităţi penitenciare, vă solicităm să dispuneţi măsurile 
corespunzătoare pentru actualizarea1 de către întreg personalul care desfă~oară 
activităti directe cu detinutii, a continutului informativ al documentului mentionat. 
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Totodată, subliniem că administraţia locului de deţinere are obligaţia de a asigura 
ordinea şi disciplina în cadrul unităţii, în condiţiile menţinerii unui climat care să 
respecte demnitatea umană şi de a acţiona cu celeritate, în toate situaţiile 
reglementate de cadrul legislativ, faţă de problematica agresivităţii manifestată 
de către persoanele custodiate în raport cu personalul, în special a ultrajului. 

Astfel, în formularea sesizărilor legale şi desfăşurarea activităţii comisiilor de 
disciplină, administraţia locului de deţinere va dispune următoarele măsuri: 

1. efectuarea cercetărilor disciplinare cu prioritate şi în cel mai scurt timp 
posibil, astfel încât aplicarea sancţiunilor disciplinare să atingă scopul urmărit prin lege, 
în sensul asigurării stării de ordine şi disciplină în rândul persoanelor custodiate; 

2. concomitent cu aplicarea sancţiunilor, se va urmări dacă, pentru abaterile 
disciplinare săvârşite de persoanele custodiate, sunt îndeplinite condiţiile de sesizare a 
comisiei pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare a 
pedepselor privative de libertate, în vederea schimbării regimului de executare într-unul 
mai sever sau includerii în categoria celor cu grad de risc pentru siguranţa 
penitenciarului şi administraţia fiecărui loc de deţinere va aplica aceste dispoziţii legale 
cu fermitate; 

3. instruirea personalului cu privire la modul de întocmire a documentelor 
care compun dosarul de cercetare disciplinară şi conştientizarea de către acesta că, 
instrumentarea incorectă şi superficială a cazului, conduce la nesancţionarea 
respectivelor persoane private de libertate şi, în cele din urmă, la discreditarea şi 
pierderea autorităţii administraţiei locului de deţinere. 
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în acest context, precizăm că, de exemplu, la nivelul administraţiei penitenciare centrale 

au fost iniţiate demersuri de continuare şi diversificare a pregătirii profesionale a personalului, în 
ceea ce priveşte problematica agresivităţii manifestată de către persoanele custodiate. Astfel, 
până la sfârşitul lunii august a.c., o echipă de specialişti din cadrul Direcţiei Siguranţa Deţinerii 
şi Regim Penitenciar, Direcţiei Reintegrare Socială, Direcţiei Medicală şi Direcţia Resurse 
Umane (Serviciul Formare Profesională) va elabora un modul de pregătire profesională 
adresat agenţilor şi ofiţerilor cu funcţii de execuţie de la nivelul unităţilor penitenciare, 
care să conţină sesiuni de pregătire teoretică şi practică, exemple şi jocuri de rol pentru 
formarea deprinderilor si exersarea procedurilor de soluţionare a incidentelor, care 
vizează comportamentul agresiv al deţinuţilor, prin negociere şi comunicare. Începând 
cu luna septembrie a anului în curs, acest modulul de pregătire va fi implementat la 
nivelul fiecărui aşezământ de detenţie. 

Administraţia Naţională a Penitenciarelor acordă o importanţă deosebită 

menţinerii unui climat de siguranţă pentru personalul care desfăşoară activităţi directe 
cu deţinuţii, sens în care, măsurile întreprinse şi menţionate anterior reprezintă una 
dintre etapele înscrise într-un demers cu caracter strategic, menit să contribuie la 
prevenirea şi combaterea actelor de ultraj asupra funcţionarilor publici cu statut special. 

Cu deosebită consideraţie, 
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