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Domnului comisar şef de penitenciare Marian DOBRICĂ 

Director general 

Administratia Natională a Penitenciarelor , , 

Stimate domnule director general, 

Având în vedere solicitarea dumneavoastră de a trimite propuneri şi 

observaţii referitoare la proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea 
şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 756/2016 pentru organizarea , 
funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi pentru 
modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Justiţiei , cu modificările şi completările ulterioare , vă comunicăm că 
în opinia noastră trecerea personalului încadrat în cabinetele medicale de unitate 
din structura unităţilor arondate , în structura penitenciarului spital coordonator va 
avea rezultate negative în ceea ce priveşte respectarea obligaţiilor legale 
referitoare la asistenţa medicală în penitenciare din următoarele considerente : 

A. Sub aspect tehnic 

1. procedeul organizatoric prin care cabinetul medical se mută din 
statul de organizare al penitenciarului , centrului educativ 
sau centrului de detenţie în statul de organizare al penitenciarului 
spital reprezintă, în prima fază o radiere a structurii şi a posturilor 
prevăzute şi, ulterior , o prevedere a acestora în statul de organizare 
al penitenciarului spital. Procedura se va desfăşura pe principiile 
reorganizării , fapt ce determină următoarele consecinţe negative : 

i. personalul încadrat pe aceste posturi poate solicita încetarea 
raporturilor de serviciu cu drept la pensie, situaţie care măreşte 
criza de personal medical din sistemul penitenciar ; 

ii. statul de organizare al penitenciarului spital va creşte foarte mult 
din punct de vedere al posturilor prevăzute, raportat la numărul de 
deţinuţi custodiaţi, creându-se , astfel , o discriminare între unităţile 

subordonate ANP în ceea ce priveşte numărul de posturi alocate şi 
numprul deţinuţilor custodiaţi; 

iii. procedura de evaluare se va desfăşura cu greutate , având în 
vedere contactul indirect dintre superior şi subordonat , în activitatea 
profesională a personalului medical ; 
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iv. trasarea dispoziţiilor directe şi modalitatea de verificarea a 
îndeplinirii acestora nu îndeplinesc criteriile de eficienţă, având în 
vedere distanţa fizică dintre cabinetele medicale din penitenciare şi 

penitenciarul spital - cu rol de coordonare şi control ; 

v. colaborarea cu celelalte sectoare de activitate din unităţile 

penitenciare s-ar îngreuna , în contextul respectării ierarhiei 
organizatorice şi funcţionale; 

vi. mutarea posturilor va genera o nouă machetă optima a statului de 
organizare , respectiv proiecţia optimă rezultată din aplicarea 
standardelor va genera o suplimentare de posturi , pe toate 
domeniile de activitate în penitenciarul spital ; 

vii. eliberarea unor documente care să ateste calitatea de angajat 
(adeverinţă venituri , plată CASS, orice alt document legat de 
raporturile de serviciu) se va face cu greutate , după avizarea şi 

semnarea acestea vor trebui expediate către beneficiarii acestora 
sub diferite modalităţi care, în prezent , nu dau dovadă de eficienţă 
în păstrarea confidenţialităţii actelor medicale . 

2 . În prezent , reţeaua sanitară a Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor (ANP) se confruntă deja cu un deficit acut de 
personal în rândul medicilor şi asitenţilor medicali. La momentul 
actual există penitenciare fără medic angajat (Bacău, Deva , 
Codlea , Miercurea Ciuc , Târgşor, Găeşti , Buziaş) , iar gradul de 
ocupare al posturilor de medici în sistemul penitenciar este de sub 
48 % în ultimii ani , în continuă scădere din cauza , numeroaselor 
pensionări , fapt care afectează incontestabil calitatea asigurării 

asistenţei medicale deţinuţilor. 

În aceste condiţii, trecerea cabinetelor medicale din unităţile 
penitenciare în penitenciarele spital , ceea ce înseamnă o 
reorganizare a acestora , fapt ce ar determina personalul medical 
care îndeplineşte condiţiile de pensionare să renunţe mai devreme 
la calitatea de funcţionar public cu statut special 

B. Sub aspect juridic 

1. Mutarea componentei organizatorice cu tot cu posturi , din statul de 
organizare al unităţilor penitenciare în statul de organizare al 
penitenciarului spital este condiţionată de modificarea legislaţiei 
specifice , astfel: 

I. Legea nr. 254/2013 şi a Regulamentului de aplicare a 
acesteia ; 
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li. Hotărârea Guvernului nr. 584/2005 privind stabilirea 
activităţilor specifice şi a finanţării unităţilor sanitare din 
sistemul AOPSNAJ ; 

111. Regulamentul de organizare 
penitenciarelor , a penitenciarelor 
educative şi a centrelor de detenţie; 

şi funcţionare a 
spital , a centrelor 

IV. Ordinul comun al MS şi MJ privind asigurarea asistenţei 

medicale persoanelor private de libertate aflate în custodia 
ANP 

V. Alte acte normative subsecvente sau corelative. 

2. Anumite actele normative care ar necesita a fi modificate , sunt în 
prezent , în fază de proiect , discutate cu ministerele de resort , însă, 

acestea nu conţin modificări de fond din perspectiva preluării 

cabinetelor medicale organizate în locurile de deţinere şi a 
personalului medical , în structura penitenciarelor spital. 

C. Sub aspect medical 

1. Trecerea cabinetelor medicale din unităţile penitenciare la 
penitenciarele spital ar afecta capacitatea de a asigura asistenţa 
medicala persoanelor custodiate , în sensul că: 

i. consultaţiile şi activităţile medicale suport se vor limita la cele 
existente în contract (număr zilnic de consultaţii limitat , fapt 
ce afectează, atât din punct de vedere calitativ , cât şi 

cantitativ, dreptul deţinuţilor la asistenţă medicală de 
urgenţă); 

ii. în situaţia în care, pentru cabinetele medicale din 
penitenciare , veniturile proprii constituite din fondurile 
obţinute ca urmare a furnizării de servicii medicale , în baza 
contractului încheiat de penitenciarul spital la care sunt 
arondate, cu casa de asigurări sociale de sănătate, nu 
acoperă necesarul de medicamente şi materiale sanitare 
stabilit în funcţie de patologia şi adresabilitatea deţinuţilor, 

acestea se asigură în completare din subvenţii acordate de 
la bugetul de stat , precum şi din alte surse , situaţie care s-ar 
schimba în eventualitatea apariţiei unui procedeu 
organizatoric prin care cabinetele medicale s-ar muta din 
statul de organizare al unităţilor penitenciare în statul de 
organizare al penitenciarului spital; 
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iii. modalitatea de avizare a concediilor medicale pentru 
personal , dar şi activităţile de examinare a candidaţilor 
pentru instituţiile de învăţământ care pregătesc personal 
pentru sistemul penitenciar s-ar îngreuna, deoarece ; 

Cabinetele medicale din unităţile penitenciare nu pot fi 
organizate ca unităţi sanitare publice în reţeaua Ministerului 
Sănătăţii, deoarece în condiţiile de exercitare a profesiei de medic , 
nu a fost identificată o prevedere legală prin care să existe 
obligativitatea unui medic de a intra în relaţie contractuală cu o casă 
de asigurări de sănătate. 

Conform condiţiilor, prevăzute la art. 376 din Legea nr. 
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, medicii îşi exercită 

profesia pe baza certificatului de membru al Colegiului Medicilor , 
avizat anual pe baza asigurării de răspundere civilă , pentru greşeli 
în activitatea profesională. 

Totodată, condiţiile salariale din sistemul penitenciar 
devenite neatractive , comparativ cu alte oferte civile , ar conduce la 
migrarea personalului medical către condiţii superioare de muncă şi 
oferte de salarizare mai atractive , situaţie care ar conduce la 
creşterea deficitului de angajaţi în rândul personalului medical din 
penitenciare. 

În altă ordine de idei, trecerea cabinetelor medicale din 
unităţile penitenciare la penitenciarele spital prezintă următoarele 

riscuri majore: 

1. epuizarea bugetului , în primul trimestru , al penitenciarelor spital , 
deoarece statul de funcţii va fi majorat cu aproximativ 200 de 
posturi , dat fiind faptul că nu de puţine ori salariile angajaţilor din 
penitenciarele spital au fost plătite din fondurile de la 
CASAOPSNAJ ale penitenciarelor arondate . 

2. veniturile personalului medical ar fi reduse dramatic , determinând 
astfel ca multi medici si asistenti medicali să-si dea demisia , 

t , , ' 

3. externalizarea serviciilor medicale în favoarea unor clinici private 
(e.g. Regina Maria , Medlife , Medcare etc) , cu pierderea controlului 
asupra acordării asistenţei medicale persoanelor custodiate , în 
anumite momente critice . 

Luând în considerare prevederile Acordului privind transparenţa 

decizională şi dialogul in sistemul administraţiei penitenciare, vă adresăm 
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solicitarea de a organiza o şedintă de lucru pentru a discuta punctele de 
vedere rămase în divergenţă. 

În scopul unei bune colaborări, vă oferim deschiderea noastră spre un 
dialog constructiv , bazat pe încredere şi respect. 


