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Domnului Sorin DUMITRA$CU 
Pre~edinte 

Exemplar nr._L 

Nr.9572/27.09.2019 

Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor 

Referitor la: adresa nr. 176/28.08.2019 

Stimate domnule, ,, 

Urmare adresei dumneavoastra nr. 176/28.08.2019, inregistrata la 
Administratia Nationala a Penitenciarelor sub nr. 9572/28.08.2019, prin care se 
transmit problemele expuse de liderii de sindicat cu ocazia participarii la Conferinta 
Nationala ce s-a desfa§urat in perioada 21-23.06.2019, va prezentam, in continuare, 
solutiile identificate de catre compartimentele de specialitate, astfel: 

Penitenciarul Vaslui 
• Cei care nu au avut chirie la momentul publicarii Legii nr. 145/2019 privind 

statutul politi§tilor de penitenciare pot beneficia de dreptul platii ratelor daca 
indeplinesc conditiile de acordare a compensatiei lunare pentru chirie potrivit alin. (2) 
din art. 111 din Legea nr. 145/2019, temeiul legal regasindu-se la alin. (9) al 
aceluia§i articol care prevede urmatoarele: ,,Polifi§tii de penitenciare care indeplinesc 
condifiile de acordare a compensatiei lunare pentru chirie potrivit a/in. (2) §i care 
contracteaza un credit ipotecarlimobiliar destinat achizifionarii unei /ocuinte sau 
incheie un contract de vanzare-cumparare cu plata in rate a unei locuinte 
beneficiaza de compensatia lunara pentru chirie, pe o perioada ce nu poate depa§i 
durata de derulare a creditului sau contractului de vanzare-cumparare cu plata in 
rate, respectiv pentru plata ratei sau a unei fracfiuni din rata aferenta creditu/ui sau 
contractului de vanzare-cumparare cu plata in rate. ln aceasta situatie, compensatia 
lunara pentru chirie se acorda in cuantumul prevazut la a/in. (2), dar nu poate depa§i 
rata lunara platita pentru creditul ipotecarlimobiliar sau pentru contractul de vanzare-
cumparare cu plata in rate." · 

Tn conformitate cu prevederile alin. (13) al art. 111 din statut, conditiile de 
acordare a drepturilor prevazute de prezentul articol se stabilesc prin ordin la 
ministrului justitiei. 

• Potrivit alin. (2) lit. c) al art. 105 din Legea nr. 145/2019, politistul de 
penitenciare nu beneficiaza de decontarea cheltuielilor de transport in cazul 
deplasarii de la domiciliu la locul de munca, cand domiciliaza in alta localitate decat 
cea in care i§i desfa§oara activitatea, daca in localitatea in care se afla locul de 
munca beneficiaza de compensarea chiriei in conditiile art. 111. 

• Art. 111 alin. (2) teza a II - a din Legea nr. 145/2019 reglementeaza problema 
inexistentei fondului locativ in localitatea unde politi§tii de penitenciare i§i desfa§oara 
activitatea, statuand ca in situatia inexistentei unui fond locativ corespunzator in 
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localitatea unde i§i desfa§oara activitatea, coritractul de inchiriere poate avea ~ 
obiect o locuin\a situata intr-o localitate aflata la o distan\a de maximum 70 km, m 
cazul in care nici poli\istul de penitenciare §i nici so\ul/so\ia sau copiii afla\i in 
intre\inere nu au in proprietate personala o locuin\a in acea localitate sau in alta 
localitate situata mai aproape de locul de munca. 

• Poli\i§tii de penitenciare care au achizi\ionat o locuinta inainte de intrar~a in 
vigoare a noului statut, pot beneficia de dreptul platii ratelor daca indeplmesc 
condi\iile de acordare a compensa\iei lunare pentru chirie potrivit alin. (2) al art. 111 
din Legea nr. 145/2019, temeiul legal regasindu-se la alin. (9) al aceluia§i articol. 
Precizam ca problema oferita este una generala, raspunsul oferit fiind, in egala 
masura, cu caracter general, cu specifica\ia ca pe spe\e punctuale se vor emite 
puncte de vede in func\ie de specificul fiecareia dintre ele. 

• Tn temeiul art. 109 alin. (1) §i (3) din Legea nr. 145/2019 poli\i§tii de 
penitenciare vor fi sprijini\i in construirea sau cumpararea, o singura data in timpul 
carierei profesionale, a unei locuinte proprietate personala, in localitatea in care i§i 
are sediul unitatea la care sunt incadra\i, din fondurile Administra\iei Na\ionale a 
Penitenciarelor sau alte fonduri guvernamentale, in condi\iile legii, criteriile §i 
condi\iile de sprijin prevazute la alin. (1) stabilindu-se prin hotarare a Guvernului. 

La nivelul Administra\iei Nationale a Penitenciarelor a fast elaborat un proiect de 
hotarare de Guvern. privind criteriile §i conditiile de sprijin in construirea sau 
cumpararea, o singura data in timpul carierei profesionale, a unei locuin\e 
proprietate personala. Prin urmare, o forma consolidata a proiectului a fast inaintata 
Ministerului Justi\iei in vederea initierii demersurilor de promovare §i aprobare, 
conform adresei nr. 25262/21.03.2018, revenire in data de 09.11.2018, cand s-a 
solicitat sprijin Ministerului Justitiei pentru promovarea proiectului. 
Penitenciarul Gaesti 

Aspectele semnalate au mai fast sesizate conducerii Administra\iei Na\ionale 
a Penitenciarelor prin adresa nr. 123/22.05.2019 a Sindicatului Lucratorilor din 
Penitenciarul Gae~ti, la care s-a raspuns prin adresa nr. 6702/ANP/06.06.2019, pe 
care o anexam in copie. 
Penitenciarul Constanta Poarta Alba 

• Membrii structurii de interventie constituita la nivelul Penitenciarului Constanta 
- Poarta Alba, penitenciar cu rol de coordonare a regiunii Sud - Est, sunt planifica\i 
la activita\i de inso\ire a persoanelor condamnate clasificate in categoria celor care 
prezinta rise pentru siguran\a penitenciarului, in conformitate cu prevederile 
volumului al II-lea al Manualului privind structurile asociate pentru masuri de 
securitate speciala, constrangere ~i control, aprobat prin Decizia directorului general 
al Administratiei Nationale a Penitenciarelor nr. 566/2011. 

I I 

• Ace~tia au participat, in situa\ii excep\ionale, la escortarea persoanelor private 
de libertate, care prezinta rise pentru siguranta locului de de\inere ~i a celor care 
sunt arestate preventiv ~i fac parte din grupari de crima organizata §i trafic de 
droguri, custodiate de alte penitenciare din regiune, pentru prezentarea la instante 
de judecata §i organe de urmarire penala, la misiuni de escortare a persoanelor 
private de libertate custodiate de catre alte penitenciare din regiune, numai la 
dispozitia directorului unita\ii. 
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De asemenea, membrii structurii de interventie au fast planificati, pe timpul noptii 
~i pe timpul zilei, atunci cand conditiile meteo au impiedicat vizibiHtatea intre 
posturile de paza, in doua posturi de patrula, pentru prevenirea evadarilor din 
interiorul locului de detinere. 

• in lunile august ~i septembrie a.c. salariatii serviciului financiar au depus toate 
eforturile pentru a demara plata tuturor deconturilor ~i totodata de a reduce 
intarzierile inregistrate in perioada anterioara, avand in vedere faptul ca la nivelul 
serviciului financiar a existat o situatie critica, lipsa de personal din cadrul acestei 
structuri afectand toate operatiunile din cadrul sectorului de activitate, inclusiv platile 
deconturilor catre personal. 

• Potrivit prevederilor Legii nr. 145 din 2019 privind statutul politi~tilor de 
penitenciare studiile superioare juridice nu sunt o condi\je obligatorie pentru a fi 
desemnat pre~edinte sau membru al comisiei de disciplina. 

Singura precizarea expresa este la art. 160 alin. ·(1) din Legea nr. 145 din 2019 
privind statutul politi~tilor de penitenciare care statueaza ca poate fi desemnat 
pre~edinte al comisiei de disciplina un politist de penitenciare definitiv care are, de 
regula, studii superioare juridice, studiile superioare juridice nefiind astfel o 
conditie obligatorie pentru a fi pre~edinte al comisiei de disciplina. 
Penitenciarul Drobeta Turnu Severin 

Potrivit Ordinului ministrului justitiei nr. 1316/C/2012 pentru aprobarea 
Normativului privind asigurarea tehnica de autovehicule a Administra\jei Nationale a 
Penitenciarelor ~i unita\jlor subordonate, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 
managementul asigurarii tehnice de autovehicule revine directorilor de unitati. 

Astfel, potrivit art. 78 din actul normativ mentionat, "mijloacele de transport 
aparfJnand unitaJilor administraJiei penitenciare pot fi utilizate de catre funcJionarii 
publici, cu asigurarea de catre unitate a cheltuielilor de transport pentru indeplinirea 
sarcinilor sau alte atribuJii de serviciu. Autovehiculele aflate in proprietatea unitaJilor 
din sistemul administraJiei penitenciare pot fi folosite, in limita disponibilului, cu 
asigurarea de catre unitate a cheltuieli/or de transport pentru efectuarea transportului 
personalului propriu, la §i de la locul de munca, pe baza unor trasee aprobate de 
directorii unitaJilor." 
Penitenciarul Botosani 

Din analiza efectuata asupra platilor la articolul bugetar 10.02.30 - Alte drepturi 
salariale in natura, rezulta faptul ca nu au fast inregistrate intarzieri in efectuarea 
deconturilor de transport. 

Cu privire la decontarea serviciilor turistice, acestea s-au efectuat in anul 2019 
in limita bugetului alocat unitatii penitenciare in suma de 85.400 lei respectiv, 85.296 
lei pana la 31.07 .2019. 

Dupa primirea filei de buget cu propunerile de rectificare din 29.08.2019, au 
fost efectuate plati de 153.836 lei, la acest moment neinregistrandu-se intarzieri in 
efectuarea deconturilor serviciilor turistice catre angajatii unitatii. 

Cu privire la calculul drepturilor salariale, unitatea penitenciara precizeaza 
faptul ca nu exista diferente salariale ale angaja\jlor din cadrul Penitenciarului 
Boto~ani pentru acelea~i conditii de incadrare sau munca. 
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Pentru clarificarea aspectelor sesizate, respectiv pentru verificarea concreta a 
veridicita\ii acestora, au fost solicitate precizari suplimentare cu privire la numele 
angaja\ilor la care se face referire in adresa organizatiei sindicale. 
Penitenciarul Giurgiu 

Referitor la aspectele identificate la Penitenciarul Giurgiu, precizam faptul ca 
Administratia Nationala a Penitenciarelor a transmis catre FSANP adresa nr. 
8880/DEA/05.09.2019, prin care a comunicat un exemplu de calcul al orelor 
· suplimentare pentru poli\ist de penitenciare. 

Cu stima, 
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