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Abstract: Excelența umană nu este o destinație ci un drum fără sfârșit pe care îl parcurge fiecare om, 

în fiecare moment, în fiecare clipă, în fiecare zi din viața lui. (Iordache Bota)[1] 

Pornind de la viziunea specialiştilor în domeniul formării  profesionale asupra a ceea ce se aşteaptă a 

fi formarea profesională a personalului sistemului administraţiei penitenciare în anul 2015, au fost identificate 

obiectivele strategice care, odată atinse, fac posibilă transformarea viziunii în realitate. Obiectivele strategice 

sunt susţinute, la rândul lor, de obiectivele specifice şi planul anual de activităţi.  

Formarea profesională iniţială şi continuă, segment complex şi multidimensional al managementului 

resurselor umane, a susţinut, într-o măsură însemnată, ritmul şi amploarea schimbărilor şi a oferit soluţii 

pertinente pentru sprijinirea îndeplinirii sarcinilor de muncă ale personalului, desfăşurarea fluentă a proceselor 

de dezvoltare instituţională şi întărirea rolului de serviciu public al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.  

Inerent, s-a manifestat, însă, uzura generală a sistemului de pregătire a personalului sub impactul unor 

factori intra şi extra organizaţionali. Contracararea consecinţelor pe care această realitate le relevă impune 

adoptarea unei înnoiri decisive de viziune la nivelul concepţiei de formare profesională iniţială şi continuă a 

personalului prin care să se asigure continuarea modernizării sale structurale şi funcţionale. 

Formarea specializată, pregătirea şi perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici din sistemul 

administraţiei penitenciare au ca obiectiv general dezvoltarea carierei acestora. 
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Introducere 

 

Constituțiile României (din 2003) și a Republicii Moldova (din 1994) stabilesc că există trei 

puteri în stat: puterea legislativă, puterea executivă și puterea judecătorească. Instrumentul prin care 

puterea executivă își exercită menirea sa este administrația publică. Dar administrația ca instituție își 

desfășoară activitatea prin intermediul personalului său, prin salariații săi. Aceștia sunt funcționari 

publici. Deținătorul unei funcții publice în administrația de stat nu este un simplu salariat, ci o 

persoana cu drepturi, dar și cu responsabilități bine determinate de Legea cu privire la funcția publică 

și statutul funcționarului public nr. 158. XVI din 04. 07. 2008 și Legea nr. 188/1999 privind Statutul 

funcționarului public modificată și completată prin O.U.G. nr. 37/2009, precum și de Legea nr. 293 

din 2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor și Legea 

nr. 15 din 15.02. 2008 pentru modificarea și completarea Legii 1036-XIII din 17 decembrie 1996 cu 

privire la sistemul penitenciar din Republica Moldova.  

Exercitarea funcției publice în sistemul penitenciar este subordonată unor principii care stau la 

chiar la baza acesteia. 

Principiile care stau la baza organizării şi dezvoltării carierei în funcţia publică din sistemul 

administraţiei penitenciare sunt[2]: 

 competenţa, principiu potrivit căruia persoanele care doresc să acceadă sau să promoveze într-

o funcţie publică din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi din unităţile subordonate 

trebuie să deţină şi să confirme cunoştinţele şi aptitudinile necesare exercitării funcţiei publice 

în sistemul administraţiei penitenciare; 

 competiţia, principiu potrivit căruia confirmarea cunoştinţelor şi aptitudinilor necesare 

exercitării unei funcţii publice în sistemul administraţiei penitenciare se face prin concurs sau 

examen; 

http://www.anp-just.ro/interna/LEGE%20293%20din%2028%20iunie%202004%20republicata.pdf
http://www.anp-just.ro/interna/LEGE%20293%20din%2028%20iunie%202004%20republicata.pdf


 egalitatea de şanse, principiu prin care se asigură recunoaşterea vocaţiei la funcţia publică din 

sistemul administraţiei penitenciare a oricărei persoane care îndeplineşte condiţiile stabilite de 

lege; 

 profesionalismul, principiu potrivit căruia exercitarea funcţiei publice se face cu respectarea 

prevederilor legale; 

 motivarea, principiu potrivit căruia, în vederea dezvoltării carierei, Administraţia Naţională a 

Penitenciarelor şi unităţile subordonate au obligaţia să identifice şi să aplice, în condiţiile legii, 

instrumentele de motivare morală şi materială a funcţionarilor publici, precum şi să sprijine 

iniţiativele privind dezvoltarea profesională a acestora; 

 transparenţa, principiu potrivit căruia Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile 

subordonate au obligaţia de a pune la dispoziţie celor interesaţi informaţiile de interes public 

referitoare la cariera în funcţia publică din sistemul administraţiei penitenciare. 

 stabilitatea funcționarilor publici cu statut special în funcția publică pentru care au fost 

angajați, determina însăși profesionalizarea acestora. 

 

 

Prezentarea problemei 

În sistemul penitenciar românesc se impune adaptarea celor trei tipuri de organizare a formării 

profesionale, din ţările Uniunii Europene: centralizată (luarea deciziilor şi stabilirea orientărilor 

strategice au loc la nivel central, după care se transmit actorilor implicaţi  în procesul de formare 

profesională), descentralizată (se deleagă competenţele fiecărui actor implicat în procesul de formare 

profesională), semi-descentralizată (combină cele două tipuri)[3]. 

Acest proces va ţine cont de următoarele: 

● crearea unui corp profesionist în sistemul administraţiei penitenciare. 

În prezent sistemul penitenciar din România se confruntă cu insuficienţa resurselor, 

impunându-se crearea şi dezvoltarea unui corp profesionist al personalului sistemului administraţiei 

penitenciare. 

De asemenea, pentru asigurarea unui act de conducere performant, este necesar a fi dezvoltate 

capacităţile manageriale pentru personalul cu atribuţii de coordonare şi conducere. 

 introducerea şi utilizarea noilor metode de formare profesională 

Procesul de reformă a sistemului penitenciar românesc impune introducerea şi utilizarea unor 

metode moderne de formare profesională, în concordanţă cu standardele interne şi internaţionale. 

 adaptarea permanentă a strategiei de formare profesională 

Strategia de formare profesională trebuie să aibă un caracter pregnant de adaptabilitate şi 

flexibilitate. 

 consultarea principalilor actori implicaţi în formarea profesională a personalului din 

sistemul administraţiei penitenciare 

Pentru o cât mai eficientă corelare între procesul de formare profesională şi necesităţile şi 

interesele reale ale beneficiarilor, direcţi sau indirecţi, este necesară consultarea acestora. 

Strategia se bazează pe mai multe principii fundamentale care se bazează pe bunele practici 

recunoscute pe plan intern şi internaţional în domeniul dezvoltării resurselor umane şi formării 

profesionale din sistemul de ordine publică şi siguranţă naţională. 

Principala idee este că, formare profesională nu reprezintă niciodată un scop în sine, obiectivul 

unui program de formare fiind facilitarea învăţării la cursanţi pentru a le creşte competenţa şi 

performanţa în îndeplinirea sarcinilor de serviciu. 

Eficacitatea formării depinde de impactul pe care îl are – adică de măsura care sporeşte 

competenţa cursanţilor la locul de muncă, formarea şi activitatea la locul de muncă completându-se 

reciproc. 

Strategia de formare profesională stabileşte următoarele obiective strategice, realizate prin 

direcţii de acţiune specifice şi direcţii de acţiune transversale: 

 



 MANAGEMENT INSTITUŢIONAL PERFORMANT  
Administrarea eficientă a sistemului penitenciar implică nu doar o viziune strategică a echipei 

de conducere a instituţiei, ci 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.[4]  

 

 CREŞTEREA NIVELULUI DE PROFESIONALISM AL PERSONALULUI 

Creşterea nivelului de profesionalism reprezintă obiectivul principal al activităţilor de formare 

iniţială şi continuă a personalului.  

Atingerea acestui obiectiv presupune formularea corectă a premiselor şi stabilirea adecvată a 

măsurilor de implementare care să activeze potenţialul de modernizare a sistemului.  

Asigurarea profesionalismului nu este un obiectiv în sine şi pentru sine, competenţa obţinută 

prin pregătire generând profesionalismul necesar personalului pentru a-şi îndeplini cu mai multă 

competenţă atribuţiile în serviciul instituţiei şi în beneficiul cetăţenilor. Din această perspectivă, 

subliniem faptul că formarea profesională constituie, în primul rând, un interes major al instituţiei. 

 

 CREŞTEREA EFICIENŢEI ŞI EFICACITĂŢII SISTEMULUI DE FORMARE 

PROFESIONALĂ A PERSONALULUI DIN SISTEMUL ADMINISTRAŢIEI 

PENITENCIARE PRINTR-UN MANAGEMENT ORIENTAT SPRE REZULTATE 

Eficacitatea este indicatorul care pune în evidenţă măsura în care se îndeplinesc obiectivele 

organizaţionale, respectiv ale sistemului de formare profesională, impunându-se o  promovare 

sistematică a activităţii de formare  care să vizeze obţinerea de  personal mai calificat şi asigurarea 

unor servicii de calitate superioară. 

Pentru a putea măsura eficienţa unei activităţi de formare, prin chiar efectele nemijlocite pe 

care le produce, este necesar să se pună în balanţă resursele folosite cu rezultatele obţinute. În aceeaşi 

linie de gândire, trebuie să se dobândească obişnuinţa de a evalua şi implicaţiile neefectuării unor 

programe de pregătire profesională. Acestea pot însemna atât risipă nejustificată de resurse, cât şi 

neîndeplinirea unor atribuţii şi misiuni, servicii de o calitate mai redusă, deficit de imagine, ori alt gen 

de pierderi care se răsfrâng, nu doar colateral, ci şi asupra ansamblului societăţii[5]. 

La ora actuală Administrația Națională a Penitenciarelor din România pune în aplicare câteva 

măsuri strategice de profesionalizare a personalului pe care ni le permitem sa le enumerăm mai jos: 

 

Management instituţional performant  
A.N.P. lucrează la elaborarea şi implementarea unui program anual transparent de identificare 

şi dezvoltare a capacităţilor manageriale a angajaţilor din sistemul penitenciar care să asigure 

continuitatea managementului având drept rezultat un  personal managerial mai bine pregătit.  

De asemenea sunt în curs de elaborare şi implementaree politicile de resurse umane şi 

procedurilor aferente, respectiv planificarea, recrutarea, integrarea, formarea, evaluarea, motivarea, 

gestionarea carierei şi consilierea resurselor umane din sistemul administraţiei penitenciare. Acest 

obiectiv strategic are ca scop dezvoltarea unui sistem integrat de gestiune a resurselor umane. 

Rezultanta finală a sistemului de management instituțional performant este promovarea 

Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor ca furnizor de pregătire profesională în anumite domenii 

care constituie „nişe” formative şi reprezintă oportunităţi de specializare a instituţiei  la nivel naţional 

şi european, această activitate concretizându-se în acreditarea ca furnizor de formare profesională a 

structurilor de pregătire proprii.  

  A doua  și cea mai importantă măsură strategică pusă în practică de A.N.P. o constituie 

creşterea nivelului de profesionalism al personalului. Această măsură se poate concretiza prin 

adaptarea sistemului de formare profesională la nevoile reale din unităţile penitenciare  prin 

organizarea tuturor activităţilor de formare profesională în raport cu nevoile reale identificat. 

Concomitent cu măsura mai sus amintită se mizează pe extinderea sistemului de pregătire prin metode 

moderne de formare profesională care să se oglindească în implementarea metodelor de pregătire 

moderne la nivelul tuturor unităţilor din sistemul administraţiei penitenciare. 

Un alt aspect care nu a fost supus analizei până acum este cuantificarea profesionalizării 

personalului prin realizarea de studii, analize şi statistici privind formare profesională realizat de către 



Administraţia Naţională a Penitenciarelor prin evaluarea  formării profesionale asigurate 

personalului şi completarea curriculum-ului privind formarea profesională necesară atingerii 

standardelor de pregătire. 

A treia măsură strategică care este pusă în practică de către A.N.P. este creşterea eficacităţii şi 

asigurarea eficienţei sistemului de formare profesională prin conştientizarea beneficiilor formării 

profesionale  pentru personal, instituţie şi alţi factori interesaţi. Această măsură se bazează pe 

asigurarea atractivităţii posturilor din sistemul formării personalului prin promovarea calităţii, 

formarea de formatori și dezvoltarea şi modernizarea structurilor proprii de pregătire. 

 

 

Concluzii și propuneri 

 

Sistemul administrației penitenciare atât în Republica Moldova cât și la noi în țară nu a depășit 

încă pragul critic în ceea ce privește politicile de personal și profesionalizarea acestora. Din acest 

punct de vedere e necesar să apropiem autoritățile sistemului penitenciar către personalul de resort, 

necesitându-se o schimbare de fond a raporturilor dintre aceștia. Administrația penitenciară trebuie să 

se manifeste ca un serviciu public, aflat în slujba cetățeanului, fapt care nu se poate realiza fără o 

strucutră de personal profesionistă. În acest context este nevoie de: 

 aplicarea constantă a principiului angajării funcționarilor publici cu statut special din cadrul 

sistemului penitenciar exclusiv pe criterii de competență profesională; 

 eliminarea clientelismului politic din administrația penitenciară; 

 promovarea în funcții publice pe criterii de performanță și de moralitate în spiritul legii și al 

Constituției; 

 gestionarea coerentă și corectă a carierei funcționarului public din penitenciare, luând în 

considerare specificul atribuțiunilor, prin stimularea și asigurarea unor condiții normale de 

lucru în scopul respectării principiului stabilității și continuității în muncă; 

 crearea unui sistem performant, național și regional, de pregătire a funcționarilor publici din 

sistemul penitenciar; 

 îmbunătățirea reputației administrației penitenciare; aceasta este relativ scăzută, iar cariera în 

acest domeniu este considerată puțin atractivă, nu doar din cauza salariilor relativ mici, ci și 

din cauza opiniei publice negative cu privire la stat în general și mai ales la acest serviciu 

public în special 

Concluzionând, putem afirma că, ameliorarea situației în acest domeniu, necesită nu doar 

instruirea funcționarilor publici din sistemul penitenciar cât și a cetățenilor statelor noastre în acest 

scop. 
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