
GUVERNUL ROMÂNIEI 
 
 
 

HOTĂRÂRE DE GUVERN 
pentru modificarea Hotărârii de Guvern nr. 1294 / 2001 privind stabilirea locurilor 
de muncă și activităților cu condiții deosebite, condiții speciale și alte condiții, 
specifice pentru personalul din sectorul de apărare, ordine publică și apărare 

națională 
 
 
Având în vedere că buna funcționare a sistemului administrației penitenciare și a 
sistemului polițienesc reprezintă o prioritate a Guvernului României, 
 
Ținând seama de specificul deosebit al muncii personalului civil și al funcționarilor publici 
cu statut special care își desfășoară activitatea în unitățile penitenciare și de poliție, care 
presupune asigurarea unei permanențe a activității de pază, escortare și supraveghere a 
persoanelor private de libertate, 
 
Ținând cont de faptul că funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației 
penitenciare și personalul civil își desfășoară activitatea în aceleași condiții de muncă, 
 
Considerând că situațiile prezentate sunt situații extraordinare a căror reglementare nu 
poate fi amânată, fiind necesară o intervenție urgentă de natură legislativă care să 
permită ca personalul civil să beneficieze de aceleași drepturi ca funcționarii publici cu 
statut special din sistemul administrației penitenciare, 
 
Guvernul României adoptă prezenta Hotărâre. 
 
 
Articolul 1 – Articolul 1 din Hotărârea de Guvern nr. 1294/2001 privind stabilirea locurilor 
de muncă și activităților cu condiții deosebite, condiții speciale și alte condiții, specifice 
pentru cadrele militare în activitate, se modifică după cum urmează:  
 
          „(1) Locurile de muncă și activitățile cu condiții deosebite, condiții speciale și alte 
condiții, specifice pentru militari, polițiști, funcționari publici cu statut special din 
sistemul administrației penitenciare și civili din Ministerul Apărării Naționale, 
Ministerul de Interne, Serviciul Roman de Informații, Serviciul de Informații Externe, 
Serviciul de Protecție și Paza, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Ministerul Justiției, 
în sensul prezentei hotărâri, se definesc după cum urmează: 

a) locurile de muncă și activitățile cu condiții deosebite sunt cele care implica existenta 
unor factori de risc generați de specificul activității militare, cu repercusiuni asupra 
sănătății și/sau capacității de acțiune a cadrelor militare; 



b) locurile de muncă și activitățile cu condiții speciale sunt cele care implica existenta unor 
factori de risc ridicat, generați de specificul activității militare, cu repercusiuni grave şi 
ireversibile asupra sănătății și/sau capacității de acțiune a cadrelor militare; 

c) locurile de muncă și activitățile cu alte condiții sunt cele care implica pericol permanent 
de vătămare corporală grava, invaliditate, mutilare, suprimare a vieții ori de pierdere a 
libertății - captivitate, terorism, răpiri, luări ca ostateci ori alte asemenea situații - și pentru 
care nu se pot lua măsuri de prevenire sau de protecție.” 

Articolul 2 – La articolul 4 din Hotărârea de Guvern nr. 1294/2001 privind stabilirea 
locurilor de muncă și activităților cu condiții deosebite, condiții speciale și alte condiții, 
specifice pentru cadrele militare în activitate, se adaugă un nou alineat, (41), după cum 
urmează: 

„(41)  Personalul civil care își desfășoară activitatea în Ministerul Apărării Naționale, 
Ministerul de Interne, Serviciul Roman de Informații, Serviciul de Informații Externe, 
Serviciul de Protecție și Pază, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Ministerul Justiției 
beneficiază de aceleași drepturi ca militarii, polițiștii și funcționarii publici cu statut special 
din sistemul administrației penitenciare”. 

 
 
 
 
 


