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INFORMARE PUBLICĂ 

Privind măsurile luate pe zona de competență a Ministerului Justiției pentru prevenirea și 

limitarea efectelor Pandemiei  

Măsurile luate atât la nivelul Ministerului Justiției, al instituțiilor subordonate, cât și al 

instanțelor, în urma hotărârilor de recomandare adoptate de Consiliul Superior al 

Magistraturii, au fost luate în scopul prevenirii și limitării contaminărilor, al asigurării 

echipamentelor necesare protejării salariaților instituțiilor, magistraților, grefierilor, 

personalului de specialitate și nu în ultimul rând a cetățenilor care au intersectat activitatea 

instituțiilor, instanțelor și parchetelor, al limitării și prevenirii riscului de infectare cu virusul 

SARS-CoV-2 și al desfășurării activității în condiții propice. 

Principalul risc de contaminare pe zona de competență directă și indirectă a Ministerului 

Justiției în condițiile Pandemiei a constituit-o situația Administrației Națională a 

Penitenciarelor, instituție care prin natura ei găzduiește grupuri mari de persoane 

vulnerabile în cazul unei contaminări propagate în masă cu rapiditate. De aceea, primele 

măsuri, chiar înainte de declararea stării de urgență, au vizat protecția deținuților și a 

angajaților acestei instituții. Din același motiv, performanța de a parcurge această perioadă 

dificilă de aproximativ 2 – 3 luni de Pandemie fără un singur deținut contaminat și doar cu 

câteva cazuri, sub 10, de angajați contaminați, la un efectiv total cumulat de zeci de mii de 

persoane, reprezintă o performanță notabilă, rezultatul unui management profesionist și 

dedicat, dar și al unei colaborări strânse cu angajații, sindicatele, și nu în ultimul rând cu 

colonia de deținuți, cu care s-a comunicat permanent, rezultatul fiind un grad cvasitotal de 

acceptare fără incidente a măsurilor luate pentru propria protecție sanitară.  

De la declanșarea stării de urgență pe teritoriul României, în scopul limitării infectării cu 

virusul SARS-CoV-2, la nivelul Ministerului Justiţiei şi al unităţilor subordonate, au fost luate 

următoarele măsuri: 

 

I. Măsuri cu caracter administrativ luate la nivelul Ministerului Justiţiei şi al 

instituţiilor subordonate 

A) La nivelul Ministerului Justiţiei 

- la data de 27 februarie a.c Centrul Operativ pentru Situaţii de urgenţă al Ministerului 

Justiţiei a elaborat şi aprobat Planul de măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor 

epidemiei determinate de infectarea cu COVID-19, cuprinzând primele măsuri luate la 

nivelul ministerului şi a instituţiilor subordonate; 

-de la data aprobării Planului de măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei 

determinate de infectarea cu COVID-19, au fost limitate deplasările în şi din străinătate a 

personalului; 

- începând cu data de 11 martie 2020, accesul persoanelor, în sediul Ministerului Justiției, 

care nu sunt angajate ale ministerului, a fost restricționat până la o dată ce va fi comunicată 

pe site-ul www.just.ro, cu posibilitatea de a se lua noi decizii, în funcție de evoluția 
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situației, introducându-se totodată obligativitatea completării pe proprie răspundere a unei 

declaraţii; 

- începând cu data de 11 martie activitatea Serviciului comunicare si relatii cu publicul a 

fost suspendată, activitatea de primire a petiţiilor, plângerilor şi a altor solicitări 

desfăşurându-se online sau prin poştă, iar programul de audienţe în cadrul ministerului a 

fost suspendat; 

- începând cu data de 29 februarie, angajatele cu atribuţii de curăţenie din cadrul 

Ministerului Justiţiei spală şi dezinfectează, zilnic, cu substanţe specifice pe bază de clor 

sau alcool, holul, băile, precum şi toate mânerele uşilor, de minim 3 ori pe zi; 

- la datele de 20.03.2020, 09.04.2020-11.04.2020, 24- 26.04.2020, în toate spaţiile din cadrul 

ministerului, au fost efectuate dezinfecţii ale clădirii, prin nebulizare cu substanta 

dezinfectantă INNOCID SD; 

-  începând cu data de 07 aprilie 2020, la cele două puncte de acces în sediul Ministerului 

Justiției, a fost declanşată acţiunea de verificare a temperaturii persoanelor care intră în 

instituție, de către personalul specializat al Centrului de diagnostic şi tratament şi al 

Spitalului Dr. Constantin Angelescu; 

- au fost achiziţionate:  

a) dezinfectanți pentru suprafețe și pardoseli, alcool sanitar, dezinfectant de mâini precum 

şi covor dezinfector cu tavă de retenție ce asigură dezinfectarea tălpilor de la încălțăminte; 

b) servicii de dezinfecție prin nebulizare în toate birourile și spațiile comune din sediul 

Ministerului Justiței din str. Apolodor nr. 17, sector 5; 

c) echipamente de protecție (măști, mănuși, viziere şi combinezoane) pentru întreg 

personalul instituției, dar şi lămpi bactericide UVC; 

- a început acţiunea de implementare a semnăturii electronice pentru personalul 

ministerului. 

B) În general, la nivelul instituţiilor subordonate  

- începând cu data de 27 februarie, data la care a fost comunicat Planul de măsuri în vederea 

prevenirii şi limitării efectelor epidemiei determinate de infectarea cu COVID-19, în cadrul 

Spitalului Constantin Angelescu s-a scurtat programul de vizită; 

- la data de 10.03.2020, Ministerul Justiţiei a solicitat Centrului National de Coordonare si 

Conducere a Intervenției din cadrul I.G.S.U. echipamente de protecție necesare unităților 

sanitare din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum și a celor subordonate 

Ministerului Justiţiei, respectiv Spitalul Prof. Dr. Constantin Angelescu și Centrul medical de 

diagnostic şi tratament ambulatoriu măsti de protecție FFP-2: 14.000 buc., combinezoane 

de protecție: 13.200 buc., manuși de protecție: 38.000 buc., ochelari de protecție: 1.500 

buc; 

- Ministerul Justiției a achiziționat și repartizat centralizat pe curți de apel echipamente de 

protecție (constând în 3.000 buc. combinezoane, 3.000 buc. măști, 6.600 buc. mănuși și 

6.600 buc. botoși), necesare participanților la desfășurarea activității în sala de judecată a 

instanţelor; 
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- Ministerul Justiţiei a achiziţionat şi a repartizat instanţelor judecătorești: 3.000 

combinezoane, 3.000 măști protecție, 3.300 perechi mănuși și 3.300 perechi botoși, în 

vederea derulării în siguranță a actului de justiție; 

-în data de 30 martie a.c. Ministerul Justiției a alocat instanțelor suma de 3,5 milioane lei 

în vederea achiziționării de către acestea de echipamente de protecție și dezinfectanți; 

-cu ocazia rectificării bugetare, instituția noastră a solicitat Ministerului Finanțelor Publice 

fonduri în cuantum de 25 milioane lei, în vederea alocării acestora instanțelor judecătorești 

pentru achiziționarea de echipamente de protecție și dezinfectanți. 

 

II. Măsuri cu privire la activitatea desfăşurată de către personalul ministerului şi a 

instituţiilor subordonate 

- la nivelul Ministerului Justiţiei, a fost evitat contactul direct între persoane prin utilizarea 

mijloacelor electronice de comunicare (telefon, email) şi introducerea desfăşurării 

activităţii la distanţă sau prin telemuncă cu acordul părţilor (Ordinul ministrului justiţiei nr. 

1085/C/2020), precum şi prin introducerea muncii la domiciliu sau în regim de telemuncă, 

prin act unilateral al angajatorului (Ordinul ministrului justiţiei nr. 1188/C/2020); 

- au fost emise Instrucţiuni ale Ministrului Justiţiei, în aplicarea cărora, a fost instituită 

măsura de izolare la domiciliu, pe timp de 14 zile, a contacților direcți ai persoanelor 

confirmate pozitiv din cadrul Ministerului Justiţiei, 

- au fost emise dispoziţii cu privire la personalul care a venit în contact indirect cu persoane 

care au fost confirmate cu COVID-19 referitoare la înștiințarea de îndată, telefonic sau prin 

e-mail, în mod succesiv a conducătorului compartimentului, a secretarului de stat 

coordonator/ministrului justiției, 

- au fost emise instrucțiuni ale ministrului justiției și luate imediat toate măsurile necesare, 

în dialog și cooperare cu Comitetul Național de Situații Speciale de Urgență și Direcțiile de 

Sănătate Publică, în momentul în care în Ministerul Justiției a apărut un caz de contaminare 

cu virusul SARS-CoV-2; prima instrucțiune a fost emisă în 15 minute de la confirmarea 

cazului, iar Ministerul Justiției a fost evacuat în 45 de minute de la prima instrucțiune, în 

etape, pentru a evita aglomerația și riscul de contaminare; au fost efectuate succesiv un 

număr de 8 nebulizări (decontaminări chimice) ale sediului ministerului în decurs de câteva 

săptămâni; a fost aplicat imediat planul preexistent de lucru în regim de telemuncă, 

mijloacele tehnice necesare fiind asigurate, verificate și testate din timp, astfel încât 

funcționarea ministerului nu a suferit nicio scădere sau întârziere, angajații demonstrând 

profesionalism și dedicație; a fost menținută permanent legătura cu Direcțiile de Sănătate 

Publică și colegii confirmați contaminați, în număr de 5, cifră rămasă neschimbată până în 

prezent; prin măsurile luate a fost împiedicată apariția unui focar extins de cazuri; pe toată 

durata stării de urgență, conducerea ministerului, ministrul, secretarii de stat, cabinetele 

acestora, Serviciul de Informații Clasificate și Direcția de Tehnologia Informației și-au 

desfășurat activitatea normal, în sediul ministerului;  

- au fost emise instrucţiuni ale Ministrului Justiţiei pentru personalul din cadrul Ministerului 

Justiției, în vederea desfăşurarii, începând cu data de 14.03.2020, a activităţii în regim 

exclusiv de telemuncă, cu anumite excepţii absolut necesare. 
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- urmare a solicitării Spitalului „Prof.dr.Constantin Angelescu”, unitate sanitară subordonată 

Ministerului Justiţiei, a fost aprobată ocuparea fără concurs a postului vacant de medic 

primar specialitatea anestezie terapie intensivă din cadrul Compartimentului anestezie 

terapie intensivă, cu respectarea dispozițiilor menționate în  decretele prezidențiale; 

-personalul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, al Autorităţii Naţionale pentru 

Cetăţenie, al Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, al Institutului 

Naţional de Expertize Criminalistice, al Direcţiei Naţionale de Probaţiune şi al Institutului 

Naţional de Criminoliogie, desfăşoară activitatea în sistem telemuncă/muncă la domiciliu 

sau pe platforme online, activitatea cu publicul la ghișeu fiind suspendată conform 

Decretului Președintelui României nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență și 

prelungită prin Decretul Președintelui României nr. 240/14.04.2020; 

-toate măsurile adoptate la nivelul Ministerului Justiţiei au fost comunicate inclusiv 

instituţiilor aflate în subordine. 

III. Măsuri de informare a personalului sau cu caracter legislativ  

- personalul ministerului a fost informat prin email şi au fost afişate la loc vizibil, măsurile 

de prevenire a infecţiei cu noul virus Covid-19, menţionate pe site-ul Ministerului Sănătăţii 

http://www.ms.ro/coronavirus-covid-19/, iar în incinta grupurilor sanitare şi la punctele de 

acces în instituţie au fost asigurate permanent recipiente cu dezinfectant pentru mâini; 

 -Ministerul Justiţiei a iniţiat pe pagina sa de internet, sub titlul “Toleranță zero față de 

infracțiuni!”, campania de informare a publicului privind pedepsele aplicabile, în cazul 

infracțiunilor săvârșite în timpul stării de urgență; 

- Ministerul Justiţiei a promovat proiectul de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal, proiectul fiind adoptat în 

şedinţa de Guvern din data de 18.03.2020 şi publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 228 

din 20.03.2020; 

- în data de 18 martie a fost aprobat şi comunicat publicului prin afişarea pe site-ul 

Ministerului Justiţiei www.just.ro Ghidul Practic de măsuri cu privire la justiţie, Serviciul de 

Probaţiune, Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Oficiul Registrului Comerţului, 

Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie, ghid care a fost actualizat la data de 15.04.2020 ca 

urmare a emiterii Decretului Preşedintelui României nr. 240/14.04.2020; 

- în data de 25 martie a fost aprobat de către ministrul justiţiei şi comunicat publicului prin 

afişarea pe site-ul MJ Ghidul legislativ privind pedepsele aplicabile în cazul unor infracţiuni 

săvârşite în timpul stării de urgenţă. 

IV. Măsuri luate la nivelul instanţelor judecătoreşti, prin Hotărâri ale Consiliului Superior 

al Magistraturii 

Prin Hotărârea CSM nr. 257/17.03.2020: 

- activitatea de judecată a instanţelor în materie nonpenală a fost limitată strict la cauzele 

de urgenţă deosebită, în materie nonpenală, colegiile de conducere ale curţilor de apel au 

întocmit lista cauzelor de urgenţă deosebită, cu luarea în considerare a tipurilor de cauze: 

a) a căror suspendare ar fi de natură să cauzeze reclamantului o pagubă iminentă, însemnată 

şi care nu s-ar putea repara ori a cărei reparare ar fi dificilă în viitor, 
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b) cele generate de aplicarea măsurilor prevăzute în Decretul nr. 195/2020 al Preşedintelui 

României, inclusiv cele referitoare la procedura achiziţiilor publice; 

S-au avut în vedere la întocmirea listelor, cauzele care se judecă fără citarea părţilor. 

- pe toată durata stării de urgenţă instituite activitatea de judecată a instanțelor în materie 

penală vizează cauzele prevăzute în Decretul 195/2020; 

-intrarea în vigoare a decretului nu a împiedicat pronunţarea hotărârii în cazurile în care s-

a dispus amânarea pronunţării sau s-a stabilit un termen pentru pronunţare, potrivit Codului 

de procedură penală sau Cod procedură civilă; 

-pe durata stării de urgenţă, procedura prevăzută de art. 200 şi art. 201 din Codul de 

procedură civilă s-a suspendat; 

- se comunica şi hotărârile redactate în alte cauze decât cele de urgenţă deosebită; 

- mentiunile privind dosarele suspendate potrivit Decretului nr. 195/2020 au fost operate în 

aplicaţia Ecris; 

- în materie nonpenală nu s-au întocmit încheiere de suspendare; 

- în materie penală, lista cauzelor de urgenţă deosebită, altele decât cele prevăzute la art. 

43 alin. (2) din Decretul nr. 195/2020 care urmau a se judeca  pe durata stării de urgenţă, 

a fost afişată pe paginile proprii de internet ale instanţelor şi pentru informarea barourilor 

de avocaţi şi a parchetelor. 

Prin Hotarârea CSM nr. 417/24.03.2020: 

- pe durata stării de urgenţă, activitatea de judecată a instanţelor în materie nonpenală a 

vizat: 

La judecătorii: -ordin de protecţie, tutela/curatelă, internarea medical nevoluntară, 

ordonanţa preşedinţială, suspendarea provizorie a executării silite, încuviinţarea executării 

silite, măsuri asiguratorii, asigurare dovezi. 

La tribunale: - suspendarea executării hotărârii, suspendarea executării provizorii, măsuri 

de protecţie a minorilor, măsuri asigurătorii, suspendarea executării silite, ordonanţa 

preşedinţială, asigurarea dovezilor, tutela/curatela, ordin de protecţie, reţinere navă, 

suspendare executare act administrative, litigii privind achiziţiile publice care privesc strict 

produsele medicale şi alte achiziţii în domeniul stării de urgenţă, cereri privind insolvenţa 

persoanei juridice intemeiate pe art. 66 alin. (11) din Legea nr. 85/2014, conflicte de 

competenţă şi incidentele procedural în cauzele care se judecă pe durata stării de urgenţă, 

inclusive cererile de îndreptare, lămurire şi completare a hotarârii, alte cereri care vizează 

situaţii excepţionale care pot fi condiderate de urgenţă deosebită. 

La curţile de apel: suspendarea executării hotărârii, suspendarea executării provizorii, 

măsuri de protecie a minorilor, măsuri asiguratorii, ordonanţe preşedinţiale, asigurarea 

dovezilor, suspendare executare acte administrative, litigii privind achiziţiile publice care 

privesc strict produsele medicale şi alte achiziţii în domeniul stării de urgenţă, cereri de 

strămutare, conflicte de competenţă şi incidente procedural în cauzele care se judecă pe 

durata stării de urgenţă, inclusive cereri de îndreptare, lămurire şi completare a hotărârii, 

litigii privind regimul străinilor, alte cereri ce vizează situaţii excepţionale, care pot fi 

considerate de urgenţă deosebită.- 
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- Instanţele au fost în măsură să soluţioneze şi alte cauze, în materie nonpenală care, potrivit 

legii se judecă fără citarea părţilor. 

-În fond sau în căile de atac, instanţele au fost în măsură să soluţioneze şi cauze în materia 

amânării sau întreruperii executării pedepsei ori a măsurii educative privative de libertate, 

cauze în materia liberării conditionate, cauze având ca obiect schimbări privind măsura 

educativă a internării într-un centru educative sau într-un centru de detenţie, contestaţii 

împotriva încheierilor judecătorului de supraveghere a privării de libertate, contestaţii la 

executare, cereri având ca obiect schimbări în executarea unor hotărâri, cereri având ca 

obiect înlăturarea sau modificarea pedepsei, cereri privind menţinerea, înlocuirea sau 

încetarea măsurilor de siguranţă cu caracter medical, cauze având ca obiect infracţiuni -

inclusiv infracţiuni flagrante-care privesc aplicarea Decretului 195/2020 sau măsuri de 

prevenire/combatere a pandemiei COVID -19, căi de atac extraordinare apreciate ca 

urgente, cereri de strămutare, conflicte de competenţă şi incidente procedural în cauzele 

care se soluţionează pe durata stării de urgenţă. Cererile având ca obiect prelungirea 

dreptului de circulaţie pe drumurile publice nu sunt soluţionate pe durata stării de urgenţă. 

Prin Hotărârea CSM nr. 479/31 martie 2020 

-activitatea de judecată a instanţelor în a căror rază teritorială se situează localităţi în care 

se instituie măsura carantinării sau care se află în zone de protecţie a vizat şi vizează 

judecarea, în fond sau în căile de atac, doar a cererilor care privesc situaţii cu totul 

excepţionale, care pot fi considerate de urgenţă deosebită. 

-lista cauzelor ce vor fi judecate se stabileşte de colegiul de conducere al curţii de apel, 

prin hotărâre, cu luarea în considerare a restricţiilor de circulaţie stabilite prin actele 

normative prin care se instituie măsura carantinării şi zone de protecţie adiacente.           

Ataşăm prezentului material Hotărârile CSM nr. 257/17.03.2020, nr. 417/24.03.2020 şi  nr. 

479/31 martie 2020 

 

V. Măsuri luate la nivelul Administraţiei  Naţionale a Penitenciarelor : 

- a fost elaborat și implementat Planul de măsuri pentru sistemul penitenciar, la prelungirea 

stării de urgență pe teritoriul României (adoptat prin Decizia directorului general A.N.P. nr. 

419/15.04.2020), axat pe: A.1. Măsuri cu aplicabilitate generală; A.2. Măsuri/recomandări 

medicale în caz de activități/contact cu deținut suspect/confirmat COVID-19; C. Măsuri în 

cazul producerii de incidente critice;  

- în data de 15.04.2020 a fost organizat un livemeeting cu participarea conducerii A.N.P. și 

a directorilor, respectiv directorilor adjuncți din toate unitățile subordonate, pentru 

transmiterea instrucțiunilor și măsurilor necesar a fi implementate pe linia siguranței 

deținerii și regimului penitenciar, a demersurilor de asistență medicală, psihologică și 

socială a persoanelor custodiate, precum și pe linie economico-administrativă; 

- a fost asigurată informarea, cu celeritate, a persoanelor custodiate privind prelungirea 

stării de urgență prin Decretul nr. 240/14.04.2020, inclusiv prin punerea la dispoziție a 

textelor de relevanță pentru executarea pedepselor și măsurilor privative de libertate, 

conform decretului, în limba maghiară și limba engleză (pentru persoanele custodiate care 

nu cunosc limba română); 
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- au fost elaborate și aprobate, prin deciziile directorului general A.N.P. nr. 421/16.04.2020 

și nr. 422/16.04.2020, instrucțiuni pe linie economică privind: 1. achiziția directă de 

alimente și produse igienico-sanitare pentru persoanele private de libertate; 2. achiziția 

directă, de către penitenciarele-spital, de materiale sanitare și dezinfectanți, pentru 

unitățile penitenciare arondate, din fondurile provenite din contractele de prestări servicii; 

- prin Decizia directorului general A.N.P. nr.417/15.04.2020, s-a dispus ca, pe durata 

menținerii stării de urgență, secția Anestezie și Terapie Intensivă, din cadrul Penitenciarului 

– Spital București – Rahova, să fie subordonată, din punct de vedere operațional, 

Penitenciarului - Spital București – Jilava. Pe durata subordonării, din punct de vedere 

operațional, personalul care îndeplinește atribuții specifice în cadrul secției Anestezie și 

Terapie Intensivă, prin utilizarea mijloacelor tehnico – materiale aflate în dotarea secției, 

realizează activități de monitorizare, tratament și îngrijire a pacienților din Penitenciarul - 

Spital București – Jilava; 

- au fost transmise, la nivelul tuturor unităților penitenciare, precizări privind adoptarea 

măsurilor necesare pentru custodierea și asistența, în penitenciarele-spital, a persoanelor 

externate din unități spitalicești ale rețelei publice de sănătate. În același registru 

preventiv, la nivel sistemic, au fost reanalizate spațiile de cazare din cinci unităţi 

penitenciare (Penitenciarul Spital București-Jilava, Penitenciarul Aiud, Penitenciarul Spital 

Constanța Poarta Albă, Penitenciarul Drobeta Turnu Severin, Penitenciarul Baia-Mare) care 

pot asigura izolarea respiratorie şi monitorizarea medicală, atât pentru persoanele 

custodiate de sistemul penitenciar (caz suspect/contact apropiat), cât şi pentru persoanele 

extrădate sau cu mandat de executare reîntoarse din ţări cu risc epidemiologic crescut;      

- au fost analizate locurile de deținere, raportat la capacitatea de cazare, cu asigurarea 

patului individual, astfel încât să se mențină, la nivel sistemic, un echilibru privind 

supraaglomerarea. În acest cadru, a fost elaborat Planul de acțiune al locului de deținere 

pentru organizarea activităților în situația în care, la nivelul acestuia, sunt confirmați ca 

fiind infectați mai mulți deținuți cu COVID-19 (aprobat prin Decizia directorului general 

A.N.P. nr. 420 din 16.04.2020), plan care va fi actualizat de către Administrația Națională a 

Penitenciarelor, în funcție de evoluția situației operative și a situației epidemiologice 

existente; 

- au fost transmise, către toate unitățile penitenciare, precizări privind asigurarea zilnică, 

pentru personalul din sectorul administrativ, a măștilor de protecție de unică folosință (tip 

chirurgical) și a mănușilor (nepudrate, tip examinare); în același context, a fost reiterată 

necesitatea intensificării activităților privind curățenia și dezinfecția spațiilor și a 

mijloacelor de transport, precum și importanța triajului epidemiologic al cadrelor, la 

intrarea și ieșirea din serviciu (reinstruirea personalului). 

- Complementar programului de muncă pe cinci schimburi pentru personalul operativ, 

respectiv a celui secvențial pentru personalul administrativ, a fost emisă Decizia directorului 

general A.N.P. nr. 423 din 16.04.2020 privind extinderea activităților de pregătire 

profesională, în regim de telemuncă, în accepțiunea și în limita numărului de ore prevăzute 

de art. 25 din Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului justiției nr. 2855/2004  pentru aprobarea 

Metodologiei privind organizarea și desfășurarea pregătirii profesionale a funcționarilor 

publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare; 

-în vederea asigurării rezervei de personal pentru situații de intervenții, au fost dispuse 

măsuri pentru efectuarea unui stagiu de practică, de către elevii Școlii Naționale de 
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Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna (în perioada 27.04.2020-10.06.2020), fiind 

aprobată Programa analitică pentru stagiul II, aferent anului școlar 2019-2020;  

-în contextul recentelor confirmări ale cazurilor SARS-CoV-2, în rândul personalului de la 

Penitenciarul Giurgiu, Penitenciarul Jilava, Penitenciarul Gherla, au fost organizate, în data 

de 17.04.2020, respectiv 24.04.2020, două videoconferințe cu participarea conducerii A.N.P. 

și a directorilor, respectiv directorilor adjuncți de la nivelul sistemului penitenciar, prin care 

au fost reiterate măsurile preventive administrative și medicale care se impun. 

- pentru a diminua riscul epidemiologic, complementar măsurilor preventive dispuse la 

nivelul sistemului penitenciar, se continuă și monitorizarea zilnică a situației medicale (prin 

grija Direcției de Supraveghere Medicală din cadrul Administrației Naționale a 

Penitenciarelor) și sunt luate, de fiecare dată când situația impune, măsuri de izolare la 

domiciliu a personalului care a avut contact direct/indirect cu persoane provenite din zonele 

de risc, precum și a persoanelor custodiate care intră sub incidența măsurilor preventive de 

acest tip. Din perspectiva datelor statistice, înregistrate la începutul și finalul perioadei de 

referință a prezentei informări (15.04.2020-27.04.2020), subliniem: 

 15.04.2020: 110 deținuți aflați în izolare, ca urmare a contactului cu suspecți COVID-

19, aceste cazuri fiind persoane extrădate sau venite din zone cu risc epidemiologic crescut, 

respectiv contacți sau contacți la contacți cu un caz confirmat pozitiv COVID-19 și 36 

angajați aflați în izolare, care au venit în contact cu suspecți COVID -19;  

 27.04.2020: 615 deținuți aflați în izolare, ca urmare a contactului cu suspecți COVID-

19, aceste cazuri fiind contacți ai unor cazuri confirmate COVID-19, respectiv persoane 

extrădate sau venite din zone cu risc epidemiologic crescut și 179 angajați aflați în izolare, 

care au venit în contact cu cazuri confirmate COVID-19 

 Sumarizând datele de relevanță din perspectiva cazurilor confirmate, subliniem că, 

de la debutul contextului epidemiologic în România și până la data de 27.04.2020, la nivelul 

sistemului penitenciar, nu au fost înregistrate cazuri de infectări cu SARS-CoV-2 în rândul 

persoanelor custodiate, dar au fost înregistrate 17 cazuri de infectări ale angajaților (1- 

Penitenciarul Spital Dej,  8 - Penitenciarul București-Jilava, 4 - Penitenciarul Giurgiu, 2 - 

Penitenciarul Gherla, 1 - Penitenciarul Botoșani, 1- Penitenciarul Aiud). 

Din perspectiva măsurilor întreprinse, menționăm faptul că s-a procedat, cu celeritate, la: 

- identificarea și izolarea medicală preventivă a tuturor contacților cazurilor 

confirmate (atât persoane private de libertate, cât și angajați), dezinfecția suprafețelor și 

decontaminarea spațiilor, testarea contacților cazurilor confirmate (contacți direcți sau 

apropiați), conform protocolului stabilit de direcțiile de sănătate publică, monitorizarea 

zilnică a temperaturii și tabloului clinic pentru cazurile izolate preventiv, din rândul 

persoanelor private de libertate, demararea activității de testare a întregului personal de la 

Penitenciarul București-Jilava, sub coordonarea Direcției de Sănătate Publică a Județului 

Ilfov; 

- ca urmare a cazurilor confirmate COVID-19 în rândul personalului Penitenciarului 

București-Jilava, a fost dispusă, în temeiul art. 70 alin. (10) din Decretul nr. 240/14.04.2020, 

înlocuirea temporară (pentru perioada 25-28.04) a unui număr de 28 polițiști de penitenciare 

din această unitate, cu personal din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor, 

respectiv din Penitenciarul București-Ravova, pentru a îndeplini atribuții de supraveghere a 

persoanelor custodiate (Decizia directorului general A.N.P. nr. 427/25.04.2020); 
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- în toate cazurile de infectări s-a cooperat atât cu structura Direcției de Sănătate 

Publică de la nivel județean, cât și cu Instituția Prefectului, care s-a implicat activ în 

facilitarea accesului la testare atât pentru personalul angajat, cât și pentru deținuți. 

Măsurile luate atât la nivelul Ministerului Justiției, al instituțiilor subordonate, cât și al 

instanțelor au fost luate în scopul limitării contactului direct, al asigurării echipamentelor 

necesare protejării salariaților, al limitării și prevenirii riscului de infectare cu COVID-19 și 

al desfășurării activității în condiții propice. 
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