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REFERAT DE APROBARE 
privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor aprobat prin  Ordinul ministrului justiţiei nr. 160/ 2018  

  
 

 
 În urma derulării misiunilor de audit public intern la anumite componente structurale de 
specialitate din Administraţia Naţională a Penitenciarelor s-a constatat că între atribuțiile 
acestora se regăsesc și responsabilități care fie nu mai corespund cu modificările funcționale 
intervenite în  structura Administrației Naționale a Penitenciarelor fie nu sunt corelate cu 
prevederile legislative nou intrate în vigoare pe domenii de activitate specifice, fie nu asigură o 
separare corectă a funcţiilor de iniţiere, verificare, avizare şi aprobare a operaţiunilor. 

Pe cale de consecință s-a recomandat modificarea Regulamentului de organizare și 
funcționare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiției 
nr. 160/C/2018 din perspectiva revizuirii unor atribuții ce revin unor structuri de  specialitate dar 
și din perspectiva modificărilor intervenite în organigrama Administrației Naționale a 
Penitenciarelor. În acest sens, la nivelul Administrației Naționale a Penitenciarelor  s-a 
constituit un grup de lucru format din reprezentanții principalelor componente structurale de 
specialitate, desemnat prin Decizia zilnică pe unitate (DZU nr. 76/23.04.2018), în vederea 
modificării Regulamentului de organizare și funcționare a Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor. 

Astfel, au fost revizuite atribuțiile ce revin Direcției Inspecție Penitenciară și a altor 
structuri de specialitate din ANP în privința prerogativei de control asupra modului de 
desfășurare a activităților specifice în unitățile subordonate din perspectiva evitării unui 
eventual conflict cu responsabilitatea acelorași structuri de îndrumare metodologică, 
coordonare și evaluare a acestor unități, pe domenii de specialitate. 

De asemenea, prin modificările inițiate se propune  organizarea unui compartiment 
distinct pentru relaţii cu publicul pentru realizarea activității de primire, înregistrare și 
repartizare a petițiilor, având în vedere prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr.27/2002. 

De asemenea, prin proiectul de act normativ se urmărește modificarea unor aspecte 
esențiale care țin atât de organizarea instituției cât și de funcționarea și atribuțiile structurilor 
de specialitate, după cum urmează: 

- corelarea denumirilor unor structurii de specialitate cu modificările intervenite în 
organigrama ANP; 

- reglementarea atribuțiilor unor componente structurale nou înființate în cadrul 
Administrației Naționale a Penitenciarelor – cum este Biroul de control al calității în 
construcții; 

- desfășurarea misiunilor de control numai cu aprobarea directorului general al ANP 
și/sau la solicitarea acestuia, 

- la nivelul Direcției Prevenirea Criminalității și Terorismului s-a impus crearea unor 
compartimente noi, menite să crească eficiența, profesionalismul și viteza de reacție 
în momente de maxim interes pentru factorii decizionali dar și să administreze în 
mod eficient volumul mare de documente gestionate și manipulate la acestei direcții. 
În acest sens,  au fost prevăzute compartimentele comunicații, secretariat și arhivă.  
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- reorganizarea sistemului informatic, sens în care atribuțiile Direcției Tehnologia 
Informației și Comunicații au fost revizuite din perspectiva evoluției tehnologiilor, a 
nevoii de separare a diferitelor specializări în domeniu dar și a obiectivelor și misiunii 
ANP. 

De altfel, tehnologia informației este domeniul cu cea mai dinamică evoluție iar sistemul 
informatic este adaptabil la orice schimbări de viziune referitoare la sistemul penitenciar, 
impunând reguli de utilizare ale tehnicii de calcul și furnizând soluții la probleme apărute în 
toate celelalte structuri. 

     De asemenea, odată cu intrarea în vigoare a prezentului proiect de ordin, îşi încetează 
aplicabilitatea şi Ordinul ministrului justiției nr. 2456/C/28.09.2000 prin care au fost aprobate 
Instrucțiunile privind întocmirea, multiplicarea, evidența, circulația, transportul și păstrarea 
documentelor neclasificate în Direcția Generală a Penitenciarelor și unitățile subordonate 
având în vedere caracterul desuet al acestor prevederi, dar şi faptul că circuitul documentelor 
a fost prevăzut în proiectul de modificare al Regulamentului de organizare şi funcţionare, 
regăsindu-se totodată şi în procedurile specifice sistemului penitenciar. 

De altfel, la nivelul sistemului penitenciar este în derulare un proces de asanare a 
legislației privind activitatea specifică, ce vizează identificarea tuturor actelor cu caracter 
normativ care nu respectă în totalitate normele de tehnică legislativă și ale căror prevederi 
sunt căzute în desuetudine, în context, devenind necesară şi abrogarea Ordinului ministrului 
justiției nr. 2456/C/2000.  

Faţă de cele expuse mai sus, a fost întocmit prezentul proiect de ordin al ministrului 
justiţiei privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor aprobat prin  Ordinul ministrului justiţiei nr. 160/ 2018, pe care vi-l 
supunem aprobării. 

 
 

Comisar șef de penitenciare Marian DOBRICĂ 
Director General 

Administraţia Naţională a Penitenciarelor 
 
 

 
Comisar şef de penitenciare Ioana ȘERBAN 

Director general adjunct 
Administraţia Naţională a Penitenciarelor 

 
 
 

Comisar şef de penitenciare Cristian PLEȘA 
Director general adjunct 

Administraţia Naţională a Penitenciarelor 
 
 
 

Comisar şef de penitenciare Ioana MORAR 
Director general adjunct 

Administraţia Naţională a Penitenciarelor 
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Comisar şef de penitenciare Claudiu - Silvian ROMÂNU 
Director 

Direcţia Management Resurse Umane  
 
 

Comisar şef de penitenciare Răzvan COŢOFANĂ 
Director 

Direcţia Siguranţa Deţinerii şi Regim Penitenciar 
 
 

Comisar şef de penitenciare Gabriela GROSU 
Director 

Direcția Economico – Administrativă 
 
 
 

Comisar șef de penitenciare dr. Laurenția ȘTEFAN   
Director 

Direcția de Supraveghere Medicală  
 
 

Comisar de penitenciare Geo Bogdan BURCU 
Director 

Direcția Prevenirea Criminalității și Terorismului 
 
 

Comisar șef de penitenciare Lucian-Daniel IANOȘ 
Director 

Direcția Tehnologia Informației și Comunicații 
 
 

Comisar șef de penitenciare Gabriel ILIE 
Director 

Direcția Inspecție Penitenciară 
 
 

Subcomisar de penitenciare Cristina CRĂCIUN  
Șef serviciu  

Serviciul Cabinet  
 
 

Comisar șef de penitenciare Loredana CORDUNEANU  
Șef serviciu  

Serviciul Psihologia Personalului  
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Comisar şef de penitenciare Nicoleta Adriana DANCIU   

Șef birou  
Structura de Securitate  

 
Inspector de penitenciare Liviu SPIRIDON 

Șef birou  
Biroul de Control al Calității în Construcții  

 
 

Comisar şef de penitenciare Cătălin NIŢĂ 
Director 

Direcţia Contencios şi Elaborare Acte Normative 
 
 

Comisar  de penitenciare Daniel MICLESCU 
  Şef Serviciu  

   Serviciul Metodologie şi Elaborare Acte Normative 
 
 

Subcomisar de penitenciare Cornelia PLEȘA 
Compartiment Protecția Muncii   
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