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 Anexa nr. 1 E 
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Raport de sinteză privind stadiul implementării strategiei de dezvoltare a sistemului penitenciar  
 
 

Nr.	
crt.	 Obiectiv	strategic	

Obiective	specifice	adresate	în	
perioada	de	raportare	 Rezultate	obţinute	

Dificultăţi/obstacole	
întâmpinate	în	implementarea	

activităţilor	propuse	

Depăşirea	
termenelor	de	
implementare	

Nicio	acţiune	
întreprinsă	

corespunzătoar
e	obiectivelor	
prevăzute	în	
planului	de	
măsuri	

1. 	

1.1.	Îmbunătăţirea	
sistemului	de	pază	şi	

supraveghere	a	
deţinuţilor	

1.1.1.	 Implementarea	 sistemelor	
integrate	 de	 pază,	 supraveghere	
video,	control	acces,	prin:	

-	 elaborarea	 și	 aprobarea	
proiectului	 tehnic	 la	 penitenciarele	
Baia	 Mare	 (sistem	 supraveghere	
electronică),	 Jilava	 (sistem	 control	
acces)	 şi	 Satu	Mare	 (sistem	control	
acces	 şi	 sistem	 supraveghere	
electronică);	

-	 începerea	 lucrărilor	 de	
execuţie	 la	 penitenciarul	 Bistriţa	
(sistem	supraveghere	electronică)	

BAIA	 MARE	 –	 proiectul	 nu	 este	
finanţat	pentru	continuarea	investiţiei	
JILAVA	–	Nu	au	fost	întreprinse	acţiuni	
–	lipsă	finanţare	
SATU	MARE	 –	 Procedură	 de	 achiziţie	
în	curs	de	derulare	
BISTRIŢA	–	A	fost	demarată	procedura	
cerere	 de	 ofertă	 offline	 cu	 finalizare	
licitaţie	electronică;	deschidere	oferte	
în	 data	 de	 18.06.2015,	 în	 curs	 de	
evaluare	a	ofertelor	

-	 referitor	 la	 penitenciarele	 Baia	
Mare,	 Jilava	 şi	 Satu	 Mare	
fondurile	 pentru	 realizarea	
proiectelor	 vor	 fi	 prevăzute	
funcţie	de	rectificarea	bugetară	
-	 procedura	 de	 atribuire	 a	
contractului	 de	 execuţie	 lucrări	
Penitenciar	 Bistriţa	 -	 la	 data	 de	
30.06.2015	 a	 avut	 loc	 licitaţia	
electronică		

	 	

1.1.2.	 Dotarea	 adecvată	 a	
personalului	 care	 execută	 misiuni	
de	pază,	supraveghere,	escortare	şi	
intervenţie	 cu	 mijloace	 şi	
echipamente	 specifice	 (62	arme	de	
foc	 letale,	 150	 mijloace	 de	
comunicare	 (TETRA),	 echipamente	
pentru	 filmarea/înregistrarea	 şi	
stocarea	 incidentelor	 -	 50);	 binoclu	
–	7;	toc	pistol	–	62		

1.	Arme	de	 foc	 letale	–	procedura	de	
achiziţie	în	desfăşurare;	
2.	Mijloace	de	comunicare		
-	 au	 fost	 achiziţionate	 40	 TETRA	
pentru	DPCT;	
	-	 au	 fost	 achiziţionate	 150	 TETRA	
pentru	unităţi;	
3.	 Echipamente	 pentru	 filmarea/	
înregistrarea	 şi	 stocarea	 incidentelor		
-	 procedura	 de	 achiziţie	 in	

-	 pistoale	 letale	 solicită	
suplimentarea	 valorii	 alocate	
iniţial	 pentru	 definitivarea	
procedurii	de	achiziţie;	
-	 radiotelefon	 în	 sistem	 TETRA	
achiziţionat,	achitat;	
-	 radiotelefon	 portabil	 1,8	 W	
contractat;	
-	camere	video	şi	binoclu	se	
analizează	ofertele	d.p.d.v.	tehnic	
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desfăşurare;	
4.	Binoclu	–	procedura	de	achiziţie	 in	
desfăşurare;	
5.	 Toc	pistol	 –	procedura	de	 achiziţie	
in	desfăşurare.	

1.1.3.	 Continuarea	 achiziţionării	 şi	
dotării	 personalului	 cu	 noua	 ţinută	
de	serviciu	(4450	funcţionari	publici	
cu	 statut	 special	 din	 sectorul	
operativ	şi	320	absolvenţi)	

În	 semestrul	 I	 au	 fost	 achiziţionate	
ţinute	pentru	2926	funcţionari	publici	
cu	statut	special	din	sectorul	operativ	

	

	 	

1.1.4.	 Blocarea/reducerea	
semnalului	 GSM	 în	 unităţile	
subordonate	 Administraţiei	
Naţionale	 a	 Penitenciarelor	 în	
vederea	 eliminării/reducerii	
posibilităţii	de	utilizare	în	mod	ilegal	
a	 telefoniei	 mobile	 de	 către	
deţinuţi;		

SC	ROMSYS	SRL		a	finalizat	activitatea	
I	 din	 contractul	 de	 consultanţă	 şi	 a	
predat	documentaţia	aferentă.	A	 fost	
publicat	 în	 SEAP	 anunţul	 de	
participare,	 data	 depunerii	 ofertelor	
fiind	 stabilită	 pentru	 data	 de	
17.08.2015.	

	

	 	

1.1.5.	 Implementarea	 unui	 sistem	
de	 audiere	 prin	 videoconferinţă	
pentru	 soluţionarea	 cauzelor	 în	
materie	 civilă,	 în	 materie	 penală	
(întreruperea	 executării	 pedepsei,	
contestaţia	 la	 executare,	 liberarea	
condiţionată)	 şi	 a	
plângerilor/contestaţiilor	 formulate	
de	 deţinuţi	 în	 condiţiile	 Legii	 nr.	
254/2013,	 în	 unităţile	 de	
penitenciare,	 prin	 achiziționarea	
unui	 server	 pentru	 videoconferință	

Până	 la	 data	 de	 30.06.2015	 a	 fost	
implementat	sistemul	de	audiere	prin	
videoconferinţă	 la	 următoarele	
penitenciare:	 Brăila,	 Colibaşi,	 Galaţi,	
Găeşti,	 Focşani,	 Mărgineni,	 P.	 Poarta	
Albă,	 Tichileşti,	 Tulcea,	 Bucureşti-
Jilava,	 Bucureşti-Rahova,	 Slobozia,	
Târgşor,	 Ploieşti,	 Giurgiu	 şi	 la	
Administraţia	 Naţională	 a	
Penitenciarelor	.	
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şi	 amenajarea	 camerelor	 la	
următoarele	 unităţi:	 Brăila,	 P.	
Colibaşi,	 Galaţi,	 Găeşti,	 Focşani,	
Mărgineni,	P.	Poarta	Albă,	Tichileşti,	
Tulcea	
1.1.6. Amenajare	 camere	 de	
protecţie	pentru	cazarea	temporară	
a	 deţinuţilor	 (Iaşi,	 Gherla,	 Aiud,	
Arad,	 Colibaşi,	 Craiova,	 Focşani,	
Galaţi,	 Giurgiu,	 Mărgineni,	
Miercurea	 Ciuc,	 Oradea,	 Slobozia,	
Târgşor,	 Tulcea,	 Spital	 Jilava,	 Spital	
Poarta	 Albă,	 Spital	 Colibaşi,	 Spital	
Tg.	Ocna,	Spital	Dej,	Spital	Rahova)	

Până	 la	 data	 de	 30.06.2015	 au	 fost	
amenajate	 camere	 de	 protecţie	 la	
următoarele	 penitenciare:	 Iaşi,	
Gherla,	 Aiud,	 Arad,	 Tulcea,	 Oradea	 şi	
Spital	Jilava;	
-	 lucrările	 sunt	 în	 curs	 de	 execuţie	 la	
restul	unităţilor.	

	

	 	

2. 	

1.2.	Îmbunătăţirea	
managementului	
incidentelor	prin	
dezvoltarea	de	
competenţe	
profesionale	

1.2.1.	Desfăşurarea	de	59	de	sesiuni	
de	 pregătire	 cu	 personal	 pregătit	
profesional	 în	 gestionarea	
incidentelor	 	 cu	 personalul	
desemnat	 să	 îndeplinească	 roluri	
conform	 reglementărilor	 în	 vigoare	
(membrilor	 structurilor	 asociate	
pentru	 siguranţă,	 securitate	 şi	
control,	 personal	 din	 sectorul	
operativ,	 negociatori,	 operatori	
video).	

Au	fost	realizate:	
-	 17	 sesiuni	 de	 pregătire	 cu	membrii	
structurilor	asociate	pentru	siguranţă,	
securitate	şi	control	şi	cu	personal	din	
sectorul	operativ;	
-	16	sesiuni	de	pregătire	cu	operatorii	
video;	
-	 1	 curs	 de	 specializare	 de	 scurtă	
durată	 a	 personalului	 din	 cadrul	 ANP	
–	Control	tehnic	antiterorist.	

	 	 	

1.2.2.	Întocmirea	analizelor	în	urma	
acţiunilor	 de	 intervenţie	 şi/sau	
imobilizare	 în	 gestionarea	
incidentelor	operaţionale	

Pentru	 fiecare	 din	 modulele	 de	
pregătire	 fost	 elaborată	 tematica	
necesara	desfăşurării	cursului	

	 	 	

3. 	 1.3.	Îmbunătăţirea	 1.3.1.	Efectuarea	de	analize	 Se	efectuează	permanent	 	 	 	
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condiţiilor	de	
exercitare	a	drepturilor	
prevăzute	de	lege	de	
către	deţinuţi,	în	

funcţie	de	regimul	de	
executare	stabilit,	

vârstă	şi	sex	

(rapoarte	de	monitorizare)	
semestriale	care	vizează:	
- aplicarea	 în	 mod	 unitar	 a	
procedurii	 de	 acordare	 a	
recompenselor		
- formularea	 de	 recomandări	
privind	 asigurarea	 condiţiilor	 de	
detenţie	 şi	 exercitarea	 drepturilor	
de	 către	 deţinuţi	 ca	 urmare	 a	
încheierilor	 judecătorilor	delegaţi	şi	
hotărârilor	 judecătoreşti,	a	vizitelor	
efectuate	 de	 ONG-uri	 în	
penitenciare,	 precum	 şi	 a	
hotărârilor	CEDO.	
1.3.2.	Efectuarea	de	analize	
(rapoarte	de	monitorizare)	anuale	
care	vizează:	
- activitatea	şefilor	de	secţie;	
- menţinerea	 la	 standardele	
impuse	 de	 dispoziţiile	 legale	 şi	 a	
reglementărilor	 în	 vigoare	 a	
asigurării	 drepturilor	 deţinuţilor	
(informaţie,	 convorbiri	 telefonice,	
pachet	 şi	 vizită,	 consultarea	
documentelor	 de	 interes	 personal,	
corespondenţă	 şi	 petiţionare,	
asistenţă	diplomatică	şi	căsătorie).	

Se	efectuează	permanent	

	 	 	

1.3.3.	Introducerea	şi	modernizarea	
tehnologiilor	 digitale	 în	 ceea	 ce	
priveşte:	

COMUNICĂRI	ON	LINE	
La	 nivelul	 ANP	 	 se	 desfășoară	
Proiectul	 pilot	 pentru	 asigurarea	
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●	dreptul	la	informaţie	şi	dreptul	la	
consultarea	 documentelor	 cu	
caracter	personal		
-	infochioşcuri	
●	dreptul	la	comunicări	on	line	
-	amenajări	spaţii;		
-	 asigurare	 infrastructura	 prin	
relocare	de	echipamente	
●	desfăşurarea	vizitelor	
-	 sisteme	 electronice	 de	 afişare	
informaţii	desfăşurate	vizite	

dreptului	la	comunicări	on	line	
Până	 la	 data	 de	 30.06.2015,	 pentru	
asigurarea	dreptului	la	comunicări	on-
line	au	fost	amenajate	şi	dotate	spaţii	
în	 17	 unităţi	 (Târgşor,	 Mărgineni,	
Ploiești,	 București	 Jilava,	 București	
Rahova,	 Găești,	 Slobozia,	 Colibași,	
Giurgiu,	 PMS	 Craiova,	 Pelendava,	 CD	
Craiova,	Dr.	Tr	.	Severin,	Tg.	Jiu,	Brăila	
Tichileşti,Galați).		
În	 acelaşi	 sens,	 au	 fost	 întreprinse	
demersuri	 (adrese	 identificare	 spaţii,	
misiuni	 de	 îndrumare)	 pentru	
amenajarea	 şi	 dotarea	 spaţiilor	 şi	
celorlalte	unităţi.	

4. 	

1.4.	Creșterea	
numărului	deținuților	
implicați	în	activități	

productive,	de	
calificare	și	

ocupaționale,	în	
vederea	reintegrării	
sociale	și	pentru	

obținerea	de		venituri	
suplimentare	

- 1.4.1.	 Intensificarea	 demersu-
rilor	de	 atragere	 a	 beneficiarilor	
forţei	 de	 muncă	 speciale	 prin	
creşterea	vizibilităţii	publice	

Se	 realizează	 permanent	 (adresa	 nr.	
22646/DSDRP/16.02.2015)	

	 	

	

1.4.2.	 Valorificarea	 potenţialului	
spaţiilor	 interioare	 la	dispoziţie	 şi	 a	
atelierelor	de	producţie	

Prin	DZU	nr.	126	din	03.07.2015	a	fost	
constituit	 un	 grup	 de	 lucru	 având	
obiectiv	 analizarea	 legislației	 actuale	
care	 reglementează	 activitățile	
desfășurate	de	persoanele	private	de	
libertate	în	GAZ,	ateliere	de	producție	
bugetară,	etc.,	precum	și	modificarea	
acesteia.	
Adresa	 nr.	 16682/14.01.2015	 –	
Situaţie	 centralizatoare	 cu	 unităţile	
care	 dispun	de	 ateliere	 de	 producţie,	
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tipul	 activităţilor/cursurilor	 de	
calificare	 ce	 pot	 fi	 desfăşurate	 şi	
echipamente	de	prelucrare	existente.	

5. 	
1.5.	Asigurarea	

legalităţii	deţinerii	

1.5.1.	 Crearea	 unei	 proceduri	
comune	 între	 organele	 judiciare	 şi	
unităţile	 penitenciare	 privind	
transmiterea	 în	 format	electronic	a	
actelor	 de	 citare	 şi	 comunicare	
destinate	 persoanelor	 private	 de	
libertate:	
-	 Gestionarea	 corespondenţei	 în	
format	 electronic	 de	 către	
personalul	din	cadrul	instanţelor;	
-	 Transmiterea	 citaţiilor	 în	 format	
electronic;	
-	Transmiterea	adreselor	de	punere	
în	libertate;	
	-	 Transmiterea	 minutelor,	
încheierilor,	 hotărârilor	 penale	 în	
extenso	 şi	 a	 extraselor	 din	
hotărârile	penale.	

În	curs	de	realizare	
Procedura	a	 fost	 iniţiată	de	A.N.P,	 iar	
draft-ul	 acesteia	 a	 fost	 trimis	 la	
Tribunalul	Bucureşti.	
Se	 aşteaptă	 semnarea	 sau	
comunicarea	 de	 propuneri	 de	
modificare,	 completare	 a	
documentului.	

	 	

	

1.5.2.	 Elaborarea	 şi	 revizuirea	
actelor	 normative	 subsecvente	
intrării	 în	vigoare	a	Regulamentului	
de	 aplicare	 a	 Legii	 254/2013	 și	 a	
ROF	ANP	

H.G.	 privind	 R.A.L.E.P.	 şi	 H.G.	 privind		
organizarea	 şi	 funcţionarea	 A.N.P.	 se	
află	la	MJ	în	vederea	aprobării.			
Ulterior	 se	 elaborează	 actele	
subsecvente.		

	 	

	

1.5.3.	 Revizuirea	 (Ediţia	 a	 II-a)	
culegerii	 de	 speţe	 privind	
asigurarea	legalităţii	deţinerii				
1.5.3.1.Centralizarea	datelor	privind	

Se	centralizează	datele	–	activitate	în	
termen	
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situaţiile	 în	 care	 se	 impune	
interpretarea	prevederilor	legale	
1.5.3.2.	 Întocmirea	 culegerii	 de	
speţe	 privind	 asigurarea	 legalităţii	
deţinerii				

6. 	

2.1.	Dezvoltarea	
capacităţii	

instituţionale	şi	
interinstituţionale	în	
domeniul	reintegrării	
sociale	a	deţinuţilor,	

precum	şi	a	
programelor	şi	

activităţilor	educative,	
de	asistenţă	

psihologică	şi	asistenţă	
socială;	

2.1.1	 Definitivarea	 şi	
implementarea	 	Programului	 de	
formare	 a	 deţinuţilor	 de	 sprijin	
pentru	 persoanele	 aflate	 în	
impas	existenţial;	

Realizat	

	 	

	

2.1.2	 Elaborarea	 unei	 Broşuri	 de	
prezentare	a	legislaţiei	şi	sistemului	
penitenciar	 din	 România	 pentru	
deţinuţii	de	origine	română,	din	alte	
sisteme	penitenciare	europene;	

Realizat	

	 	

	

2.1.3	 Promovarea	 variantei	
actualizate	 a	 Ordinului	 ministrului	
justiţiei	 privind	 Regulamentul	
condiţiilor	 de	 organizare	 şi	
desfăşurare	 a	 activităţilor	 şi	
programelor	 de	 reintegrare	 socială	
cu	deţinuţii	 şi	persoanele	 internate,	
în	 acord	 cu	 noile	 prevederi	
legislative;	

În	curs	de	realizare	
(proiectul	OMJ	este	în	formă	
intermediară,	dar	finalizarea	şi	
promovarea	acestuia	sunt	
condiţionate	de	adoptarea	

Regulamentului	de	aplicare	a	Legii	nr.	
254/2013)	(DRS)	

	

Ulterior	 aprobării	 R.A.L.E.P.	 se	
promovează	 varianta	 actualizată	
a	 Ordinului	 ministrului	 justiţiei	
privind	 Regulamentul	 condiţiilor	
de	 organizare	 şi	 desfăşurare	 a	
activităţilor	 şi	 programelor	 de	
reintegrare	 socială	 cu	 deţinuţii	 şi	
persoanele	 internate,	 în	acord	cu	
noile	 prevederi	 legislative	
(DCEAN)	

	

	

2.1.4.	 Organizarea	 Simpozionului	
Internaţional	 „Cercetări	 şi	 aplicaţii	
în	 Psihologie”,	 în	 parteneriat	 cu	
Universitatea	„Tibiscus”	Timişoara;	

În	curs	de	realizare	
	(s-a	centralizat	situaţia	psihologilor	

din	sistemul	penitenciar	şi	s-au	stabilit	
criteriile	de	selecţie	a	participanţilor)	
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2.1.5.	 Organizarea	 şi	 susţinerea	
„Festivalului	 Multiart	 pentru	
Deţinuţi”	(VII);	

În	curs	de	realizare	
(conform	calendarului)	

	 	
	

2.1.6.	Continuarea	implementării,	la	
nivelul	 sistemului,	 a	 „Strategiei	 de	
Reducere	 a	 Comportamentelor	
Agresive	în	mediul	carceral”;	

În	curs	de	realizare		
(conform	planului	de	activităţi)	

	

	 	

	

2.1.7.	 Elaborarea	 Manualului	 de	
psihopatologie	 destinat	 psihologilor	
(ghid	 detaliat	 pentru	 identificarea	
disfuncţiilor	 psihice,	 precum	 şi	
aplicarea	 unor	 instrumente	
consacrate	 în	 evaluarea	 bolnavului	
psihic);	

În	curs	de	realizare	
A	fost	desemnată	componenţa	

grupului	de	lucru,	stabilit	sumarul,	
structura	şi	bibliografia	Manualului		

	 	

	

2.1.8.	 Elaborarea	 şi	 promovarea	
prin	decizie	a	directorului	general	al	
Administraţiei	 Naţionale	 a	
Penitenciarelor	 a	 unor	 Instrucţiuni	
privind	 tratamentul	 aplicat	
persoanelor	 private	 de	 libertate	 cu	
vulnerabilităţi;	

În	curs	de	realizare	
În	perioada	24-28	august,	va	fi	

organizată	întâlnirea	grupului	de	lucru	
desemnat	în	vederea	elaborării	
metodologiei	privind	abordarea	
multidisciplinară	din	perspectiva	
persoanelor	private	de	libertate	cu	

dizabilităţi	

	 	

	

2.1.9.	Elaborarea	şi	implementarea,	
la	 nivel	 de	 sistem,	 a	 proiectelor	 de	
activitate	 destinate	 Sărbătorilor	
Pascale,	Zilei	de	1	Iunie,	Sfinţii	Petru	
şi	Pavel,	Crăciun,	Poezie	de	puşcărie	
(VII),	De	vorbă	cu	personalităţile;	

Realizat	conform	termenelor	
prevăzute	

(au	fost	întocmite	şi	transmise	către	
unităţile	penitenciare,	proiectele	de	
activitate	Sărbătorilor	Pascale,	Zilei	de	
1	Iunie,	Sfinţii	Petru	şi	Pavel,	Poezie	de	
puşcărie,	De	vorbă	cu	personalităţile;)	

	 	

	

2.1.10.	 Elaborarea	 şi	 promovarea	 În	curs	de	realizare		 	 	 	
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Nr.	
crt.	 Obiectiv	strategic	

Obiective	specifice	adresate	în	
perioada	de	raportare	 Rezultate	obţinute	

Dificultăţi/obstacole	
întâmpinate	în	implementarea	

activităţilor	propuse	

Depăşirea	
termenelor	de	
implementare	

Nicio	acţiune	
întreprinsă	

corespunzătoar
e	obiectivelor	
prevăzute	în	
planului	de	
măsuri	

prin	decizie	a	directorului	general	al	
Administraţiei	 Naţionale	 a	
Penitenciarelor	 a	 Programului	
educativ	„Educaţie	juridică”;	

conform	calendarului	
(programul	este	în	stadiul	de	
finalizare	a	conţinuturilor)	

2.1.11.	 Continuarea	 demersurilor	
de	 simplificare	 a	 documentaţiei	
specifice	 domeniului	 reintegrare	
socială,	 complementar	 revizuirii	
cadrului	normativ;	

În	curs	de	realizare	

	 	

	

2.1.12.	Revizuirea	cadrului	normativ	
privind	 participarea	 persoanelor	
private	 de	 libertate	 la	 activităţi	
regionale/inter-penitenciare	 şi	
stabilirea	 criteriilor	 de	 selecţie	 şi	
participare	a	persoanelor	private	de	
libertate	la	acestea;	

În	curs	de	realizare	
Au	fost	identificate	ariile	din	

conținutul	deciziei	care	necesita	
intervenție	

	 	

	

2.1.13.	 Revizuirea	 standardelor	
privind	 raportul	 numeric	
specialişti/deţinuţi,	 respectiv	
specialişti/persoane	 internate	 şi	
particularizarea	 acestora	 în	 funcţie	
de	 tipul	 regimului	 de	 executare	 a	
pedepsei/măsura	 educativă	
aplicată;		

În	curs	de	realizare	
(finalizată	propunerea	DRS)	

	 	

	

2.1.14.	 Organizarea	 unui	 Festival	
Naţional	 de	 Folclor	 susţinut	 de	
către	 persoanele	 private	 de	
libertate;	

În	curs	de	realizare	
(conform	calendarului)	

	 	

	

2.1.15.	 Organizarea	 şi	 susţinerea	
Festivalului	 Naţional	

În	curs	de	realizare	
conform	calendarului	–	organizatorul	
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Nr.	
crt.	 Obiectiv	strategic	

Obiective	specifice	adresate	în	
perioada	de	raportare	 Rezultate	obţinute	

Dificultăţi/obstacole	
întâmpinate	în	implementarea	

activităţilor	propuse	

Depăşirea	
termenelor	de	
implementare	

Nicio	acţiune	
întreprinsă	

corespunzătoar
e	obiectivelor	
prevăzute	în	
planului	de	
măsuri	

Interpenitenciar	 „Interfest”	 –	 Ediţia	
a	II-a;	

este	Penitenciarul	Jilava	

2.1.16.	 Colaborarea	 cu	 unităţile	
penitenciare	 subordonate	 pentru	
organizarea	 unor	 activităţi	
interpenitenciare;	

În	curs	de	realizare	
(conform	calendarului)	

	 	

	

7. 	

2.2.Elaborarea	şi	
implementarea	unui	
sistem	unitar	de	

evaluare	şi	intervenţie	
axat	pe	nevoile	de	

educaţie,	de	asistenţă	
psihologică	şi	asistenţă	
socială	ale	deţinuţilor	

şi	pe	cerinţele	
societăţii;	

2.2.1.	 Promovarea	 „Ghidului	
minorului	 internat	 în	 centrul	
educativ”,	 inclusiv	 Oferta	
standardizată	 a	 activităţilor	 şi	
programelor;	

În	curs	de	realizare	
(proiectul	ghidului	şi	oferta	au	fost	

definitivate,	dar	finalizarea	şi	
promovarea	sunt	condiţionate	de	

adoptarea	Regulamentului	de	aplicare	
a	Legii	nr.	254/2013)	

	 	

	

2.2.2.	 Promovarea	 „Ghidului	
minorului	 internat	 în	 centrul	 de	
detenţie”,	 inclusiv	 Oferta	
standardizată	 a	 activităţilor	 şi	
programelor;	

În	curs	de	realizare	
(proiectul	ghidului	şi	oferta	au	fost	

definitivate,	dar	finalizarea	şi	
promovarea	sunt	condiţionate	de	

adoptarea	Regulamentului	de	aplicare	
a	Legii	nr.	254/2013)	

	 	

	

2.2.3.	 Promovarea	 deciziei	
directorului	 general	 al	
Administraţiei	 Naţionale	 a	
Penitenciarelor	 privind	 aprobarea	
instrumentelor-standard	 de	
evaluare	 a	 activităţilor	 desfăşurate	
de	 către	 persoanele	 aflate	 în	
custodia	 Administraţiei	 Naţionale	 a	
Penitenciarelor	 –	 Anexa	 1	
„Procedura	de	 lucru	a	comisiei	 sau,	
după	 caz,	 a	 Consiliului	 educativ,	
pentru	 acordarea	 recompenselor,	

În	curs	de	realizare	
(proiectul	este	realizat,	dar	

promovarea	este	condiţionată	de	
adoptarea	Regulamentului	de	aplicare	

a	Legii	nr.	254/2013	(DRS)	
	
	

Nicio	acţiune	întreprinsă	(DCEAN)	

Ulterior	 aprobării	 R.A.L.E.P.	 se	
promovează	 decizia	 directorului	
general	 al	 Administraţiei	
Naţionale	 a	 Penitenciarelor	
privind	 aprobarea	
instrumentelor-standard	 de	
evaluare	 a	 activităţilor	
desfăşurate	 de	 către	 persoanele	
aflate	 în	 custodia	 Administraţiei	
Naţionale	 a	 Penitenciarelor	 –	
Anexa	 1	 „Procedura	 de	 lucru	 a	
comisiei	 sau,	 după	 caz,	 a	
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Nr.	
crt.	 Obiectiv	strategic	

Obiective	specifice	adresate	în	
perioada	de	raportare	 Rezultate	obţinute	

Dificultăţi/obstacole	
întâmpinate	în	implementarea	

activităţilor	propuse	

Depăşirea	
termenelor	de	
implementare	

Nicio	acţiune	
întreprinsă	

corespunzătoar
e	obiectivelor	
prevăzute	în	
planului	de	
măsuri	

pe	 baza	 Sistemului	 de	 creditare	 a	
participării	 la	activităţi	 şi	programe	
educative,	 de	 asistenţă	 psihologică	
şi	 asistenţă	 socială,	 activităţi	
lucrative,	 precum	 şi	 în	 situaţii	 de	
risc”;	

Consiliului	 educativ,	 pentru	
acordarea	 recompenselor,	 pe	
baza	 Sistemului	 de	 creditare	 a	
participării	 la	 activităţi	 şi	
programe	educative,	de	asistenţă	
psihologică	 şi	 asistenţă	 socială,	
activităţi	 lucrative,	 precum	 şi	 în	
situaţii	de	risc”;	

2.2.4.	 Promovarea	 	 prin	 decizie	 a	
directorului	 general	 al	
Administraţiei	 Naţionale	 a	
Penitenciarelor	 a	 Metodologiei	
privind	 valorificarea	 obiectelor	
confecţionate	 de	 deţinuţi	 şi	
persoanele	internate;	

În	curs	de	realizare	
(s-a	constituit	grupul	de	lucru)	

(DRS)	
	

Nicio	acţiune	întreprinsă	(DCEAN)	

Ulterior	 aprobării	 R.A.L.E.P.	 se	
promovează	decizia	a	directorului	
general	 al	 Administraţiei	
Naţionale	 a	 Penitenciarelor	 a	
Metodologiei	privind	valorificarea	
obiectelor	 confecţionate	 de	
deţinuţi	şi	persoanele	internate.	

	

	

2.2.5.	 Definitivarea	 instrumentului	
standard	 de	 evaluare	 a	 activităţii	
deţinuţilor,	 în	 vederea	 utilizării	
acestuia	 în	 comisia	 de	
stabilire/schimbare	 a	 regimului	 de	
executare	 a	 pedepselor,	 precum	 şi	
pentru	 propunerile	 pentru	 liberare	
condiţionată;	

În	curs	de	realizare	
(se	află	în	curs	de	prelucrare	datele	
statistice	culese	pentru	cele	trei	

chestionare)	
	

	 	

	

2.2.6.	 Implementarea	 activităţilor	
prevăzute	 în	 Calendarul	 tematic	 al	
activităţilor	 de	 educaţie,	 asistenţă	
psihologică	 şi	 asistenţă	 socială	
2015,	la	nivelul	sistemului;	

În	curs	de	realizare	
(Calendarul	tematic	a	fost	realizat	şi	
transmis	în	cursul	lunii	decembrie	
2014,	unităţilor	penitenciare	în	

vederea	implementării	activităţilor)	

	 	

	

2.2.7.	 Revizuirea	 procedurilor/	
metodologiilor	 privind	 acordarea	

În	curs	de	realizare	
(condiţionată	de	adoptarea	
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Nr.	
crt.	 Obiectiv	strategic	

Obiective	specifice	adresate	în	
perioada	de	raportare	 Rezultate	obţinute	

Dificultăţi/obstacole	
întâmpinate	în	implementarea	

activităţilor	propuse	

Depăşirea	
termenelor	de	
implementare	

Nicio	acţiune	
întreprinsă	

corespunzătoar
e	obiectivelor	
prevăzute	în	
planului	de	
măsuri	

asistenţei	 religioase,	 elaborarea	
lucrărilor	 ştiinţifice,	 încheierea	
căsătoriilor	între	persoanele	private	
de	libertate;	

Regulamentului	de	aplicare	a	Legii	nr.	
254/2013)	

8. 	

2.3.	Promovarea	şi	
implementarea,	
împreună	cu	

instituţiile	publice	ce	
au	atribuţii	în	

domeniul	asistenţei	
postdetenţie,	

a	Strategiei	Naţionale	
de	Reintegrare	Socială	
a	Persoanelor	Private	

de	Libertate;	

2.3.1.	 Continuarea	 promovării	
proiectului	 Strategiei	 naţionale	 de	
reintegrare	 socială	 a	 persoanelor	
private	de	libertate;	

Realizat	

	 	

	

2.3.2.	 Implementarea	 activităţilor	
ce	 reprezintă	 o	 responsabilitate	
pentru	 Administraţia	 Naţională	 a	
Penitenciarelor	 şi	 unităţile	
subordonate	 în	 cadrul	 Strategiei	
naţionale	 de	 reintegrare	 socială	 a	
persoanelor	private	de	libertate;	

În	curs	de	realizare	
(conform	planului	de	activităţi)	

	 	

	

9. 	

2.4.	Dezvoltarea	de	
parteneriate	cu	
organizaţii	

neguvernamentale	şi	
instituţii	publice,	care	

să	conducă	la	
facilitarea	reintegrării	
sociale	a	deţinuţilor;	

2.4.1.	Organizarea	a	două	sesiuni	de	
lucru	 cu	 participarea	
reprezentanţilor	 instituţiilor	 publice	
şi		organizaţiilor	neguvernamentale,	
care	 desfăşoară	 activităţi	 în	
unităţile	 de	 detenţie	 şi	 elaborarea	
planurilor	 comune	 de	 măsuri,	
centrate	 pe	 facilitarea	 reintegrării	
deţinuţilor;	

În	curs	de	realizare	
(s-a	desfăşurat	o	întâlnire	de	lucru	cu	

reprezentanţi	ONG)	

	 	

	

2.4.2.	 Organizarea	 Burselor	 locale	
ale	 locurilor	 de	 muncă	 pentru	
deţinuţi,	 la	 nivelul	 unităţilor	
penitenciare;	

În	curs	de	realizare	
(conform	calendarului)	

	 	

	

2.4.3.	 Încheierea	 de	 noi	protocoale	
de	colaborare	cu	parteneri	sociali	şi,	

Realizat	
(conform	solicitărilor)	(DRS)	
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Nr.	
crt.	 Obiectiv	strategic	

Obiective	specifice	adresate	în	
perioada	de	raportare	 Rezultate	obţinute	

Dificultăţi/obstacole	
întâmpinate	în	implementarea	

activităţilor	propuse	

Depăşirea	
termenelor	de	
implementare	

Nicio	acţiune	
întreprinsă	

corespunzătoar
e	obiectivelor	
prevăzute	în	
planului	de	
măsuri	

după	 caz,	 actualizarea	 celor	
existente;	

	
Au	fost	avizate	38	de	protocoale	

(DCEAN)	

10. 	

2.5.	Dezvoltarea	
colaborării	cu	
structurile	de	

specialitate,	inclusiv	de	
la	nivel	internaţional,	
în	cadrul	proiectelor	cu	
finanţare	europeană	
care	vizează	domeniul	
reintegrării	sociale	a	

deţinuţilor	şi	al	
formării	personalului.	

2.5.1.	 Identificarea	 	 şi	 contactarea	
structurilor	de	profil,	care	activează	
în	 Uniunea	 Europeană	 (ONG,	
instituţii	 etc.),	 în	 măsură	 să	
faciliteze	schimbul	de	bune	practici	
în	domeniul	reintegrării	sociale;	

Realizat	

	 	

	

2.5.2.	 Derularea	 de	 activităţi	 în	
proiecte,	 care	 au	 ca	 scop	
reintegrarea	 socială	 a	 persoanelor	
private	 de	 libertate,	 realizate	 în	
colaborare	cu	structurile	europene.	

În	curs	de	realizare	
(în	conformitate	cu	planurile	de	

implementare	a	proiectelor	derulate)	

	 	 	

11. 	

2.6.	Elaborarea	și	
implementarea	unui	

sistem	de	
pregătire/preformare		

profesională	a	
persoanelor	internate	
în	Centrele	de	detenție	

și	educative	prin	
contractarea	unor	
formatori	externi	
autorizați	care	să	

conducă	la	
reintegrarea	socială	a	

acestora.	

2.6.1.	 Identificarea	 unor	 surse	 de	
finanţare	

În	curs	de	realizare	
(în	conformitate	cu	planurile	de	

implementare	a	proiectelor	derulate)	

	 	
	

2.6.2	 Cursuri	 de	 pregătire/formare	
profesională	 organizate	 în	 centrele	
de	detenţie	şi	educative	

În	curs	de	realizare	
(în	conformitate	cu	planurile	de	

implementare	a	proiectelor	derulate)	
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Nr.	
crt.	 Obiectiv	strategic	

Obiective	specifice	adresate	în	
perioada	de	raportare	 Rezultate	obţinute	

Dificultăţi/obstacole	
întâmpinate	în	implementarea	

activităţilor	propuse	

Depăşirea	
termenelor	de	
implementare	

Nicio	acţiune	
întreprinsă	

corespunzătoar
e	obiectivelor	
prevăzute	în	
planului	de	
măsuri	

12. 	

3.1. Integrarea	
particularităţilor	

asistenţei	medicale	din	
sistemul	penitenciar	în	
cadrul	normativ	al	

reţelei	sanitare	publice	

3.1.1.	 Elaborarea	 a	 2	 a	 acte	
normative	 în	 vederea	 modificării	
Legii	 95/2006	 privind	 reforma	 în	
domeniul	 sănătăţii	 și	 a	 actelor	
subsecvente	 în	 scopul	 integrării	
specificului	 penitenciar	 în	 legislația	
sanitară	publică	

1.	Propunere	de	modificare	a	H.G.	nr.	
900/2012	pentru	aprobarea	Normelor	
metodologice	 de	 aplicare	 a	
prevederilor	 referitoare	 la	 cardul	
naţional	 de	 asigurări	 sociale	 de	
sănătate	 din	 titlul	 IX	 ”Cardul	
european	 şi	 cardul	 naţional	 de	
asigurări	 sociale	 de	 sănătate”	 din	
Legea	nr.	 95/2006	privind	 reforma	 în	
domeniul	sănătăţii	–	a	fost	 înaintat	 la	
Ministerul		Justiţiei	 proiectul	 de	act	
normativ	 înregistrat	 cu	 numărul		
33456/DCEAN/28.04.2015.		
2.	 Propunere	 legislativă	 pentru	
modificarea	 şi	 completarea	 Legii	 nr.	
95/2006	privind	 reforma	 în	 domeniul	
sănătăţii	 -	 a	 fost	 înaintat	 la	
Ministerul		Justiţie	 proiectul	 de	act	
normativ	 înregistrat	 cu	 numărul			
40.802	/DCEAN/23.06.2015.		

	 	

	

13. 	

3.2. Implementarea	
activităţilor	de	ocrotire	

a	sănătăţii,	a	
integrităţii	fizice	şi	de	
menţinere	a	normelor	
epidemiologice	şi	
igienico-sanitare	

3.2.1.	 Testarea	 şi	 evaluarea	
deţinuţilor	 nou	 depuși	 în	 sistemul	
penitenciar	pentru	determinarea	 în	
timpul	 carantinei	 a	 incidenţei	 şi	
prevalenţei	 afecțiunilor	 medicale,	
stomatologice	 și	 a	 bolilor	 infecto-
contagioase	cu	impact	major	asupra	
stării	 de	 sănătate	 a	 populaţiei	
carcerale		

Până	la	data	de	30.06.2015,	au	fost	
efectuate	următoarele	testări:	

• pentru	Hepatită	C	-	1094	
recoltări	din	care	un	număr	
de	114	persoane	au	fost	
depistate	pozitiv	la	virusul	C;	

• testări		HIV	=	197	din	care	
un	număr	4	persoane	au	
fost	depistate	pozitiv	la	
virusul	HIV	;		
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Nr.	
crt.	 Obiectiv	strategic	

Obiective	specifice	adresate	în	
perioada	de	raportare	 Rezultate	obţinute	

Dificultăţi/obstacole	
întâmpinate	în	implementarea	

activităţilor	propuse	

Depăşirea	
termenelor	de	
implementare	

Nicio	acţiune	
întreprinsă	

corespunzătoar
e	obiectivelor	
prevăzute	în	
planului	de	
măsuri	

3.2.2.	 Determinarea	 indicatorului	
privind	 echilibrul	 glicemic	 pentru	
monitorizarea	 deţinuţilor	 cu	 diabet	
zaharat	 în	 vederea	 depistării	
riscurilor	asociate	

Determinarea	 indicatorului	 privind	
echilibrul	 glicemic	 pentru	
monitorizarea	 deţinuţilor	 cu	 diabet	
zaharat	 nu	 a	 fost	 implementată	
deoarece	 Protocolul	 cu	 Institutul	
Național	 de	 Diabet,	 Nutriţie	 şi	 Boli	
Metabolice	"Prof.	Dr.	N.	Paulescu"	nu	
a	 fost	 semnat,	 totodată	 lipsind	 şi	
sprijinul	Ministerului	Sănătăţii	

	 	 	

3.2.3.	 Evaluarea	 din	 punct	 de	
vedere	 psihiatric	 a	 persoanelor	
private	 de	 libertate	 nou	 depuse	 în	
Penitenciarul	 Rahova,	 la	 contactul	
cu	mediul	penitenciar	

Programul	 de	 evaluare	 a	 fost	 iniţiat,	
43	 persoane	 din	 1272	 nou	 depuşi	 au	
necesitat	 intervenţie	 psihiatrică	 dar	
pentru	 moment	 reevaluarea	 a	 fost	
oprită	 datorită	 deficitului	 de	 medici	
psihiatrii	

	 	 	

3.2.4.	 Elaborarea	 şi	 implementarea	
planului	 de	 măsuri	 în	 vederea	
prevenirii	 afecţiunilor	 cutaneo-
mucoase	 la	 grupurile	 de	 risc	
(minori,	 tineri,	 femei)	 în	 populaţia	
penitenciară	

Planul	 de	 măsuri	 pentru	 prevenirea	
afecţiunilor	 cutaneo-mucoase	 la	
grupele	cu	risc	nu	a	fost	elaborat,	din	
cauza	 deficitului	 de	medici	 specialişti	
dermatologi	 ,	 în	 sistemul	 penitenciar	
există	 doar	 2	 medici	 angajaţi.	
Activitatea	 necesită	 prelungirea	
termenului	 de	 elaborare	 şi	
implementare	 până	 în	 decembrie	
2015,	 în	 vederea	 solicitării	 sprijinului	
reţelei	sanitare	publice	

	 	 	

14. 	

3.3. Asigurarea	
condiţiilor	optime	de	
natură	organizatorico-
funcţională,	în	vederea	

3.3.1. Organizarea	 în	 colaborare	
cu	 structurile	 profesionale	 abilitate		
a	 2	 a	 cursuri	 de	 formare	 pentru	
personalul	medico-sanitar	 în	scopul	

Pentru	 asistenţii	 medicali	 au	 fost	
organizate	 în	 colaborare	 cu	
OAMGMAMR	următoarele	cursuri:	
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implementare	

Nicio	acţiune	
întreprinsă	

corespunzătoar
e	obiectivelor	
prevăzute	în	
planului	de	
măsuri	

îmbunătăţirii	calităţii	
actului	medical	

acumulării	 de	 puncte	 de	 educaţie	
medicală	continuă	

	a)	 Conferința	 Națională	 Anuală,	 a	
OAMGMAMR	 filiala	 București	 cu	
tema	“Asistenții	medicali	 și	moașele	 -	
o	 resursă	 vitală	 pentru	 asigurarea	
calității	îngrijirilor	de	sănătate”;		
b)	 Congres	 mondial		 Bolile	 cronice:	
apel	la	expertiza	asistenţilor	medicali-
participare	 reprezentant	 ca	 lector	
asistent	şef	P.Sp.Rahova;		
c)	 Curs	 sistem	 informatic	 medical	 –	
Hipocrate;		
Pentru	 medici	 organizarea,	 în	
perioada	 14.05-16.05.2015	 în	 cadrul	
Congresului	 Internaţional	 pentru	
studenţii	 în	 medicină	 şi	 tinerii	
profesionişti	 în	 medicină,	 desfăşurat	
la	 Cluj-Napoca,	 a	 workshop-ului	 de	
medicină	penitenciară.	

3.3.2. Încheiere	 protocol	 de	
colaborare	 cu	 centrele	 de	 formare	
SMURD	 pentru	 realizare	 cursuri	 de	
formare	 în	 asistenţă	 medicală	 de	
urgenţă,	pentru		personalul	medical	
din	sistemul	penitenciar	

În	curs	de	derulare	

	 	 	

3.3.3. Elaborarea	 şi	 promovarea	
prin	decizie	a	directorului	general	al	
Administraţiei	 Naţionale	 a	
Penitenciarelor	 a	 unor	
Instrucţiuni/Proceduri	 	 privind	

În	curs	de	derulare	
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Obiective	specifice	adresate	în	
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implementare	

Nicio	acţiune	
întreprinsă	

corespunzătoar
e	obiectivelor	
prevăzute	în	
planului	de	
măsuri	

prescrierea,	 achiziționarea,	
distribuirea	 tratamentului	 medical	
deținuților	 in	 scopul	 asigurării	 unei	
practici	 unitare	 in	 ceea	 ce	 privește	
activitatea	farmaceutica			
3.3.4. Înlocuirea	 echipamentelor	
medicale	 uzate	 și	 depășite	 ca	
performanță	 (EKG–uri,	 EEG,	
echipamente	 de	 laborator	 și	
radiologie)	 	 din	 	 penitenciarele	
spital	

Echipamentele	 medicale	 uzate	 şi	
depăşite	 ca	 performanţă	 (EKG,	
Ecograf,	 Holter	 EKG	 etc.)	 se	 pot	
efectua	 	 procedurile	 de	 achiziţii	 şi	
plăţile	în	trim.	III	

	 	 	

3.3.5. Asigurarea	 echipamentului	
de	 spital	 pentru	 persoanele	
internate	 în	 conformitate	 cu	 OMJ	
2056/2007	

Echipamentul	 pentru	 persoanele	
internate	 în	camerele	de	protecţie	 se	
asigură	de	fiecare	unitate	în	parte.	S-a	
dotat	 integral	 Penitenciarul	 Rahova,	
urmează	 penitenciarele:	 Iaşi,	 Gherla,	
Aiud,	Arad	şi	Tulcea	

	 	 	

15. 	

4.1. Optimizarea	
sistemului	de	control	
managerial	la	nivelul	

sistemului	
administraţiei	
penitenciare	în	
conformitate	cu	

prevederile	Ordinului	
ministrului	finanţelor	
publice	nr.	946/2005	
pentru	aprobarea	
Codului	controlului	

intern,	cu	modificările	

4.1.1. Organizarea	 întâlnirilor	 de	
lucru,	 	 întocmirea	 documentaţiei	
subsecvente	 (elaborarea,	
centralizarea	 şi	 diseminarea	
documentelor	 supuse	 analizei	 şi	
discuţiilor	 în	 cadrul	 comisiei	 de	
monitorizare)	

-	au	fost	organizate	2	întâlniri	de	lucru	
şi	 a	 fost	 întocmită	 documentaţia	
subsecventă	 (elaborare,	 centralizare	
şi	 diseminare	 documente	 supuse	
analizei	şi	discuţiilor	în	cadrul	comisiei	
de	monitorizare);	
-	 a	 fost	 actualizată	 Decizia	 privind	
componența	 Comisiei	 pentru	
monitorizarea,	 coordonarea	 și	
îndrumarea	 metodologică	 a	
dezvoltării	 sistemului	 de	 control	
managerial	 al	 ANP;	 (09.01.2015,	
11.03.2015);		

	 	 	

4.1.2. Actualizarea	 Deciziei	 privind	
componența	 Comisiei	 pentru	
monitorizarea,	 coordonarea	 și	
îndrumarea	 metodologică	 a	
dezvoltării	 sistemului	 de	 control	
managerial	al	ANP	
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corespunzătoar
e	obiectivelor	
prevăzute	în	
planului	de	
măsuri	

şi	completările	
ulterioare,	cuprinzând	

standardele	de	
management/control	
intern	la	entităţile	
publice	şi	pentru	

dezvoltarea	sistemelor	
de	control	managerial.	

4.1.3. Actualizarea	 Programului	
SCM	 ANP	 	 pentru	 anul	 2015,	 prin	
agregarea	 datelor	 transmise	 de	
fiecare	structură	ANP	

-	 a	 fost	 actualizat	 Programului	 SCM	
ANP	pentru	anul	2015,	prin	agregarea	
datelor	transmise	de	fiecare	structură	
ANP	şi	a	fost	transmis	la	MJ,	conform	
prevederilor	 legale	 (adresa	 ANP	 nr.	
31016/08.04.2015);		
-	a	fost	actualizat	Registrului	Riscurilor	
ANP	prin	agregarea	datelor	transmise	
de	fiecare	structură	ANP;		
-	 a	 fost	 monitorizat	 portalul	 ANP	 în	
ceea	 ce	 privește	 postarea	
documentației	 specifice	 SCM	
întocmite	 de	 structurile	 ANP	 și	
unitățile	 subordonate	 la	 termenele	
stabilite;	
-	 au	 fost	 întocmite	 situaţiile	
centralizatoare	 ale	 raportărilor	
semestriale/anuale	 ale	 stadiului	
implementării	 SCM	 la	 nivelul	
sistemului	penitenciar,	prin	agregarea	
datelor	transmise	de	fiecare	structură	
ANP	și	unitățile	penitenciare.	

	 	 	

4.1.4. Actualizarea	 Registrului	
Riscurilor	 ANP	 prin	 agregarea	
datelor	 transmise	 de	 fiecare	
structură	ANP	

	 	 	

4.1.5. Monitorizarea	portalului	ANP	
în	 ceea	 ce	 privește	 postarea	
documentației	 specifice	 SCM	
întocmite	 de	 structurile	 ANP	 și	
unitățile	 subordonate	 la	 termenele	
stabilite		

	 	 	

4.1.6. Întocmirea	 situaţiilor	
centralizatoare	 ale	 raportărilor	
semestriale/anuale	 ale	 stadiului	
implementării	 SCM	 la	 nivelul	
sistemului	 penitenciar,	 prin	
agregarea	 datelor	 transmise	 de	
fiecare	 structură	 ANP	 și	 unitățile	
penitenciare	

	 	 	

16. 	

4.2. Dezvoltarea	
auditului	public	intern	
ca	şi	componentă	de	
suport	managerial,	

prin	ocuparea	
posturilor	vacante	

specifice	activităţii	de	
audit	public	intern,	

4.2.1. Planificarea	 multianuală	 a	
misiunilor	de	audit	public	 intern	pe	
baza	analizei	riscurilor	

	
	 	 	

4.2.2. Planificarea	 anuală	 a	
misiunilor	de	audit	public	 intern	pe	
baza	analizei	riscurilor	

	
	 	 	

4.2.3. Realizarea	 de	 misiuni	 de	
audit	 public	 intern,	 conform	

Activitate	îndeplinită	100%,	conform	
planului	anual,	aprobat	de	DG	al	ANP		

Au	 fost	 întâmpinate	 dificultăţi	 în	
timpul	 derulării	 misiunilor	 de	
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prevăzute	în	
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măsuri	

astfel	încât	să	
contribuie	activ	la	
îmbunătăţirea	

eficacităţii	sistemului	
de	conducere	pe	baza	
gestionării	riscurilor	şi	

a	proceselor	de	
guvernanţă	

planului	 anual,	 aprobat	 de	 DG	 al	
ANP	

	 audit	 intern	 în	etapa	„Intervenţia	
la	faţa	locului”.	
Laptop-urile	 existente	 se	 închid	
în	 timpul	 redactării,	 iar	 la	
redeschiderea	 acestora,	 s-a	
constatat	 fie	 că	 documentul	 în	
lucru	nu	mai	există	în	laptop,	fie	
că	 nu	 poate	 fi	 deschis	 sau	 este	
imposibilă	 recuperarea	 datelor	
deja	 înscrise	 în	 document.	
Arătăm	că,	în	fiecare	din	ultimele	
misiuni	 de	 audit	 intern	 din	 anul	
2015,	2-3	auditori	au	pierdut	date	
prin	 închiderea	 subită	 a	 laptop-
urilor.	

4.2.4. Realizarea	de	misiuni	ad-hoc,	
la	solicitarea	Directorului	General	al	
ANP	

Nu	au	fost	solicitări		
	 	 	

4.2.5. Urmărirea	 implementării	
recomandărilor	 din	 rapoartele	 de	
audit	public	 intern	avizate	de	DG	al	
ANP	 întocmite	 în	 perioada	 2011-
2015	

Activitatea	de	monitorizare	din	luna	
ianuarie	2015	îndeplinită	100%.	

Nu	au	fost	solicitări	

	 	 	

17. 	

4.3. Redimensionarea	
structurilor	existente	în	
baza	 unor	 criterii	 de	
stabilire	 a	 necesarului	
de	personal	pe	domenii	
de	activitate	

4.3.1. Elaborarea	 proiectelor	 de	
criterii	

Proiectul	 standardelor	 de	 personal	 a	
fost	elaborat.	
În	 prezent,	 standardele	 de	 personal	
propuse	 sunt	 analizate	 împreună	 cu	
conducerile	 unităților	 subordonate	 și	
se	 realizează	 consultări	 și	 cu	
organizațiile	sindicale	reprezentative.	

	 	 	

4.3.2. Evaluarea	impactului	aplicării	
criteriilor	

	 	 	

4.3.3. Identificarea	 soluțiilor	
practice	pentru	implementare	

	 	 	

4.3.4. Consultarea	 cu	 unităţile	 şi	 	 	 	
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prevăzute	în	
planului	de	
măsuri	

organizaţiile	sindicale	 Ulterior	 definitivării	 acestora	 se	 va	
evalua	 și	 impactul	 din	 punct	 de	
vedere	al	nr.	de	posturi	prevăzute	pt.	
sistemul	administrației	penitenciare.	

4.3.5. Elaborarea	 variantei	 finale	 a	
criteriilor	 și	 soluțiilor	 de	
implementare,	aprobarea	acestora	

	 	 	

4.3.6. Analiza	 structurilor	 existente	
şi	 elaborarea	 proiectelor	 de	
organigramă	 şi	 a	 statelor	 de	
organizare	

	 	 	

4.3.7. Promovarea	 spre	 aprobare	 a	
noilor	 organigrame	 și	 statelor	 de	
organizare		

	 	 	

18. 	
4.4. Îmbunătăţirea	
asigurării	cu	personal	a	
sistemului	penitenciar	

4.4.1. Analiza	 posturilor	 vacante,	 a	
previziunilor	de	dinamică,	 stabilirea	
priorităţilor	pentru	încadrare	

A	 fost	 întocmită	 o	 Notă	 privind	
ocuparea	 funcţiilor	 de	 conducere,	 în	
care	 a	 fost	 menţionată	 necesitatea	
scoaterii	 la	 concurs,	 începând	 cu	
funcţiile	de	top	management.		

	 	 	

4.4.2. Întocmirea	 unui	 plan	
multianual	 de	 ocupare	 a	 posturilor	
prioritare	 care	 să	 asigure	 atingerea	
obiectivului	

Activitate	în	termen	

	 	 	

19. 	

4.5. Dezvoltarea	
unor	politici	și	

proceduri	de	resurse	
umane	care	să	susțină	

îndeplinirea	
obiectivelor	strategice	
ale	Administrației	

Naționale	a	
Penitenciarelor	

4.5.1. Elaborarea	 politicilor	 de	
Resurse	umane	la	nivelul	sistemului	
penitenciar	

În	curs	de	implementare	
Propunem	modificarea	termenului	de	
realizare	pentru	luna	octombrie	2015.	

	 	 	

4.5.2. Modificarea	 și	 completarea	
Codului	deontologic	

Proiectul	 de	 act	 normativ	 se	 află	 în	
faza	 de	 centralizare	 a	 propunerilor	 și	
observațiilor	 transmise	 de	 structurile	
din	ANP	și		de	unitățile	penitenciare.			

	 	 	

4.5.3. Finalizarea	Ghidului	carierei	 A	fost	elaborat	Ghidul	carierei.	
Va	 fi	 aprobat	 odată	 cu	 modificarea	
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prevăzute	în	
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Statutului	personalului.	
4.5.4. Modificarea	 Regulamentului	
de	 tragere	 cu	 armamentul	 din	
dotare	

Proiectul	 de	 act	 normativ	 se	 află	 în	
faza	 de	 consultare	 a	 structurile	 din	
ANP	și	de	unitățile	penitenciare.	

	 	 	

4.5.5. Elaborarea	 unui	 instrument	
standardizat	 de	 analiză	 a	 nevoilor	
de	formare	profesională	

Instrument	implementat	
	 	 	

20. 	

4.6. Dezvoltarea	
competențelor	
personalului	 din	
sistemul	 penitenciar	 la	
nivel	de	excelență	

4.6.1.Formalizarea	 cadrului	 de	
aplicare	 a	 unor	 metode	 moderne	
de	 dezvoltare	 profesională	 şi	
personală	 (mentoring,	 coaching,	
tutoring		etc.)	

A	 fost	 constituită	 o	 comisie	 care	 să	
identifice	 metodele	 moderne	 de	
dezvoltare	profesională	și	personală	și	
cadrul	de	aplicare	al	acestora	

	 	 	

4.6.2.Furnizarea	 de	 expertiză	 altor	
sisteme	penitenciare	–	identificarea	
potențialilor	parteneri	

Activitate	în	termen		
	 	 	

4.6.3.Implementarea	 unui	 plan	 de	
succesiune	 pentru	 funcțiile	 ”cheie”	
de	 management	 și	 crearea	 unei	
rezerve	de	personal	pentru	funcțiile	
de	 conducere	 –	 identificarea	
funcțiilor	 cheie	 și	 a	 personalului	
care	le	poate	ocupa	

Activitate	în	termen	

	 	 	

4.6.4.Înființarea	 Institutului	
Național	 de	 Administrație	
Penitenciară	–	identificarea	surselor	
de	finanțare	

Activitate	în	termen	

	 	 	

4.6.5.Modernizarea	 sistemului	 de	
pregătire	 asigurat	 de	 către	
instituţiile	 de	 învăţământ	 care	
formează	 personal	 de	 penitenciare	

Activitate	în	termen	
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-	 Conceperea	 unui	
sistem/instrument	 de	 evaluare	
/analiza	privind	evoluţia	in	carieră	si	
integrarea	 in	 activitate	 a	
absolvenţilor	 instituţiilor	 de	
învăţământ	

21. 	

4.7. Crearea	unui	
mediu	organizațional	
care	să	încurajeze	

performanța	

4.7.1. Aplicarea	 instrumentului	 de	
profilare	 comportamentală	 pentru	
consiliere	în	carieră		

Activitate	în	termen	
	 	 	

4.7.2. Îmbunătățirea	 comunicării	 la	
nivel	 organizațional	 –	 stabilirea	
instrumentelor	 de	 măsurare	 a	
gradului	 de	 satisfacţie	 al	
personalului	privind	comunicarea	la	
nivelul	organizaţiei	

De	 la	 nivelul	 Serviciului	 Psihologia	
Personalului	 a	 fost	 desemnat	 un	
specialist	 pentru	 a	 face	 parte	 din	
grupul	 de	 lucru	 constituit	 in	 vederea	
elaborării	 instrumentelor	 de	
măsurare	 a	 gradului	 de	 satisfacţie	 al	
personalului	 privind	 comunicarea	 la	
nivelul	organizaţiei.	

	 	 	

4.7.3. Evaluarea	 posibilității	 creării	
unor	 facilități	 de	 recuperare	 a	
personalului	în	Centrele	Flamingo	și	
Sovata		

S-a	 lucrat	 într-o	 primă	 etapă	 la	
proiectul	 deciziei	 pentru	 acordarea	
biletelor	 de	 odihnă	 şi	 tratament,	
pentru	 a	 crea	 posibilitatea	
personalului	de	a	accede	la	asemenea	
facilităţi,	 urmând	 ca,	 în	 funcţie	 de	
resursele	 bugetare,	 să	 fie	 pusă	 în	
aplicare.		

Propunem	modificarea	
termenului:		

Decembrie	2015	

	 	

4.7.4. Crearea	 condițiilor	 necesare	
pentru	 ca	 personalul	 să	 aibă	 acces	
la	consiliere	psihologică	–	evaluarea	
cadrului	 normativ	 care	
reglementează	 consilierea	

Raport	de	evaluare	a		cadrului	
normativ	realizat	

(Nota	nr.300577/SPsP/30.03.2015	–	
Raport	de	evaluare	a	cadrului	
normativ	care	reglementează		
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psihologică	 și	 demersuri	 pentru	
modificarea	acestuia	

consilierea	psihologică	

22. 	

4.8. Consolidarea	
cadrului	organizatorico	

–	funcţional	al	
activităţii	de	prevenire	

a	criminalităţii	şi	
terorismului	în	mediul	

penitenciar	

4.8.1. Dezvoltarea	 infrastructurii	 IT	
a	 DPCT	 în	 vederea	 creării	
instrumentelor	 necesare	 bunei	
desfăşurări	a	activităţii	de	prevenire	
(baze	de	date	proprii,	baze	de	date	
gestionate	 de	 alte	 structuri	 din	
sistemul	de	apărare,	ordine	publică	
şi	 siguranţă	 naţională,	 sisteme	 de	
transmitere	 a	 datelor,	 sisteme	 de	
comunicaţii,	 etc.)	 	 și	 dotarea	
personalului	 DPCT	 cu	 mijloace	
specifice	 necesare	 desfășurării	
activității	 (40	 stații	 emisie-recepție,	
25	 reportofoane	 și	 alte	 mijloace	
specifice)	

Au	 fost	 repartizate	 DPCT	 22	 staţii	 de	
lucru	şi	40	staţii	TETRA.	De	asemenea,	
au	 fost	 primite	 prin	 comodat	 de	 la	
Serviciul	 de	 Telecomunicaţii	 Speciale	
55	staţii	TETRA.	

	 	 	

4.8.2. Colaborarea	
interinstituţională	cu	SRI	în	vederea	
consolidării	 cadrului	 organizaţional	
al	 DPCT	 pentru	 eficientizarea	
activităţii	specifice	desfăşurate			

Activitatea	este	în	curs	de	
implementare,	conform	termenelor	

stabilite.	

	 	 	

4.8.3. Organizarea	unor	 întâlniri	de	
lucru	 cu	 personalul	 DPCT	 şi	
participarea	 unor	 reprezentanţi	 ai	
instituţiilor	din	sistemul	de	apărare,	
ordine	 publică	 şi	 siguranţă	
naţională	

În	perioada	evaluată	nu	au	fost	
organizate	întâlniri	de	lucru.	

	 	 	

4.8.4. Prelucrarea	 datelor	 şi	
informaţiilor	obţinute	de	birourile	/	

În	perioada	evaluată	au	fost	
diseminate	către	beneficiarii	legali	
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Nr.	
crt.	 Obiectiv	strategic	

Obiective	specifice	adresate	în	
perioada	de	raportare	 Rezultate	obţinute	

Dificultăţi/obstacole	
întâmpinate	în	implementarea	

activităţilor	propuse	

Depăşirea	
termenelor	de	
implementare	

Nicio	acţiune	
întreprinsă	

corespunzătoar
e	obiectivelor	
prevăzute	în	
planului	de	
măsuri	

compartimentele	 teritoriale	 în	
vederea	 diseminării	 produselor	
informaţionale	rezultate		

721	produse	informaţionale,	toate	
fiind	realizate	în	termen	

4.8.5. Elaborarea	 de	 studii	 in	
vederea	 conştientizării	 şi	 educării	
funcţionarilor	 publici	 cu	 statut	
special	 în	 scopul	 reducerii	
predispoziţiei	criminalităţii	la	nivelul	
sistemului	penitenciar			

Au	 fost	 realizate	 analize	 periodice	
pentru	 evaluarea	 posibilităţilor	 de	
emergenţă	 a	 unor	 factori	 de	
radicalizare	 în	 rândul	 populaţiei	
penitenciare.	
wA	 fost	 întocmit	 şi	 diseminat	 către	
unităţile	penitenciare	un	material	ce	a	
vizat	 realizarea	 unei	 familiarizări	
primare	 a	 personalului	 cu	 o	 serie	 de	
concepte	 sau	 noţiuni	 de	 bază	 legate	
de	religia	musulmană	şi	de	fenomenul	
de	 radicalizare,	 precum	 şi	 cu	 factori	
care	 pot	 genera	 vulnerabilităţi	 la	
nivelul	spaţiului	de	deţinere.	
wA	 fost	 întocmit	 şi	 diseminat	 către	
unităţile	penitenciare	un	material	ce	a	
vizat	 continuarea	 familiarizării	
personalului	 cu	 o	 serie	 de	 concepte	
sau	noţiuni	legate	de	recunoaşterea	şi	
modul	 de	 reacţie	 în	 situaţia	 unor	
cazuri	 de	 radicalizare	 în	 rândul	
deţinuţilor.	
wA	fost	întocmit	şi	prezentat,	în	cadrul	
unei	 conferinţe	 ştiinţifice	
internaţionale,	la	sediul	Academiei	de	
Poliţie	 „Alexandru	 Ioan	 Cuza”,	 un	
material	 analitic	 referitor	 la	
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Nr.	
crt.	 Obiectiv	strategic	

Obiective	specifice	adresate	în	
perioada	de	raportare	 Rezultate	obţinute	

Dificultăţi/obstacole	
întâmpinate	în	implementarea	

activităţilor	propuse	

Depăşirea	
termenelor	de	
implementare	

Nicio	acţiune	
întreprinsă	

corespunzătoar
e	obiectivelor	
prevăzute	în	
planului	de	
măsuri	

problematica	 grupărilor	 infracţionale	
organizate	 în	 unităţile	 din	 sistemul	
penitenciar.	

23. 	

4.9. Întărirea	
raporturilor	

profesionale	cu	
celelalte	componente	
ale	sistemului	de	
ordine	publică,	

siguranţă	şi	apărare	

4.9.1. Dezvoltarea	 cooperării	 	 cu	
structurile	 din	 cadrul	 sistemului	 de	
ordine	publică,	siguranţă	şi	apărare	
în	baza	Protocoalelor	de	cooperare	

În	perioada	evaluată	au	fost	încheiate	
2	planuri	de	măsuri	în	baza	
protocoalelor	de	colaborare.	

	 	 	

24. 	

4.10. Aplicarea	
planului	sectorial	de	
implementare	a	

strategiei	naționale	
anticorupție	in	ANP	

4.10.1. Conform	Planului	sectorial	
de	acţiune	pentru	implementarea	
Strategiei	Naționale	Anticorupţie	in	
ANP	

În	 luna	 februarie	 au	 fost	 întocmite	 şi	
transmise	 către	 Ministerul	 Justiţiei	
„Inventarul	 măsurilor	 preventive	
anticorupţie	şi	indicatorii	de	evaluare”	
şi	macheta	 cu	 progresele	 înregistrate	
în	 anul	 2014–	 măsuri	 în	 cadrul	
Strategiei	Naţionale	Anticorupţie.	
wAu	fost	demarate	activităţi	în	comun	
cu	 Oficiul	 Naţional	 de	 Prevenire	 a	
Criminalităţii	 şi	 Cooperare	 pentru	
Recuperarea	Creanţelor	provenite	din	
Infracţiuni	 din	 cadrul	 Ministerului	
Justiţiei,	 în	 scopul	 organizării	 cursului	
pentru	 consilierii	 de	 integritate	 din	
sistemul	 penitenciar	 –	 seria	 a	 II-a,	
care	 va	 avea	 loc	 în	 perioada	 02-03	
iulie	2015	la	sediul	MJ.	
wÎn	 datele	de	04,	 11,	 12	 şi	 13	martie	
2015,	 doi	 reprezentanţi	 ai	 DPCT	 au	
susţinut	 prelegeri	 la	 Academia	 de	
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crt.	 Obiectiv	strategic	

Obiective	specifice	adresate	în	
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Dificultăţi/obstacole	
întâmpinate	în	implementarea	
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implementare	

Nicio	acţiune	
întreprinsă	

corespunzătoar
e	obiectivelor	
prevăzute	în	
planului	de	
măsuri	

Poliţie	 „Al.	 Ioan	 Cuza”	 privind:	
reglementările	 naţionale	 în	 materia	
corupţiei,	 instituţii	 cu	 atribuţii	 în	
domeniu,	fapte	de	corupţie	prevăzute	
de	 legislaţia	 românească	 şi	 riscuri	
asociate	 statutului	 de	 funcţionar	
public	în	sistemul	penitenciar.	
wAu	 fost	 demarate	 activităţi	 în	
vederea	 operaţionalizării	 Ordinului	
Ministrului	 Justiţiei	 nr.	 1993/c/2014	
privind	 organizarea	 şi	 desfăşurarea	
activităţilor	 de	 prevenire	 a	 corupţiei	
în	 cadrul	 ANP	 şi	 unităţilor	
subordonate.	

25. 	

4.11. Consolidarea	
cadrului	legislativ	care	

reglementează	
activitatea	sistemului	

administraţiei	
penitenciare	

4.11.1. Analizarea	 actelor	
normative	 aplicabile	 sistemului	
administraţiei	 penitenciare,	 în	
vederea	creării	unui	cadru	 legislativ	
coerent,	 complet,	 unitar,	 specific	
ANP	

În	 vederea	 actualizării	 legislaţiei	
privind	 sistemul	 administraţiei	
penitenciare	 au	 fost	 elaborate	 un	 nr.	
de	22	de	proiecte	de	acte	normative,	
din	care	9	au	fost	adoptate,	 iar	altele	
care	 se	 află	 pe	 circuitul	 de	 avizare	 la	
M.J.,		Guvern,	Parlament.	

	 	 	

4.11.2. Realizarea	 unei	 analize	
asupra	 situaţiei	 menționate	 la	
activitatea	 specifica	 nr.	 4.11.1,	
pentru	 identificarea	 măsurilor	 de	
corecţie	 necesare	 si	 stabilirea	 unui	
calendar	de	implementare	a	lor	

Urmărirea	 aprobării	 și	 adoptării	
proiectelor	 de	 acte	 normative	 se	
realizează	 prin	 raportarea	 stadiului	
acestora	 în	 instrumentul	 de	 lucru	 al	
Guvernului	prin	PALG	(Planul	anual	de	
lucru	al	Guvernului).	

	 	 	

4.11.3. Elaborarea	 proiectelor	 de	
acte	 normative	 pentru	 modificarea	
şi	 completarea	 cadrului	 legislativ	

În	 vederea	 actualizării	 legislaţiei	
privind	 sistemul	 administraţiei	
penitenciare	 au	 fost	 elaborate	 un	 nr.	
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crt.	 Obiectiv	strategic	

Obiective	specifice	adresate	în	
perioada	de	raportare	 Rezultate	obţinute	
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implementare	

Nicio	acţiune	
întreprinsă	

corespunzătoar
e	obiectivelor	
prevăzute	în	
planului	de	
măsuri	

existent	 în	 vederea	 armonizării	
acestora	 cu	 legislaţia	 internă	 şi	
internaţională	

de	22	de	proiecte	de	acte	normative,	
din	care	9	au	fost	adoptate,	 iar	altele	
care	 se	 află	 pe	 circuitul	 de	 avizare	 la	
M.J.,		Guvern,	Parlament.		

26. 	

4.12. Asigurarea	
respectării	cadrului	

legislativ	care	
reglementează	

activitatea	sistemului	
penitenciar	

4.12.1. Avizarea	 sub	 aspectul	
legalităţii,	 a	 convenţiilor	 încheiate	
de	 Administraţia	 Naţională	 a	
Penitenciarelor	 şi	 de	 unităţile	
subordonate	 cu	 diverse	 	 persoane	
fizice	sau	juridice	

Au	 fost	 avizate	 un	 număr	 de	 95	
contracte.	

	 	 	

4.12.2. Avizarea	 sub	 aspectul	
legalităţii	 a	 actelor	 administrative	
emise	 de	 directorul	 general	 /	 de	
directorii	 generali	 adjuncţi	 sau,	
după	 caz,	 de	 directorii	 unităţilor	
subordonate	

Au	fost	avizate	884	de	acte.	

	 	 	

4.12.3. Soluţionarea	 plângerilor	
prealabile,	solicitărilor	formulate	de	
instituţii	 publice,	 organizaţii	 non-
guvernamentale,	 parteneri	 de	 la	
nivelul	 comunităţii	 şi	 persoanele	
private	 de	 libertate	 sau	 de	 către	
terţi	 repartizate	 pe	 domeniul	 de	
activitate	juridic	

Au	fost	întocmite	76	de	documente.	

	 	 	

4.12.4. Acordarea	 de	 consiliere	
juridică	 de	 specialitate	 prin	
întocmirea	 punctelor	 de	 vedere	
referitoare	 la	 modalitatea	 de	
interpretare	şi	aplicare	a	legilor	

Au	 fost	 întocmite	 279	 adrese	
referitoare	 la	 modalitatea	 de	
interpretare	şi	aplicare	a	legilor.		

	 	 	

4.12.5. Participarea	 în	 grupurile	 de	 Nu	au	fost	organizate	întâlniri		 	 	 	
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crt.	 Obiectiv	strategic	

Obiective	specifice	adresate	în	
perioada	de	raportare	 Rezultate	obţinute	

Dificultăţi/obstacole	
întâmpinate	în	implementarea	

activităţilor	propuse	

Depăşirea	
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implementare	

Nicio	acţiune	
întreprinsă	

corespunzătoar
e	obiectivelor	
prevăzute	în	
planului	de	
măsuri	

lucru	 referitoare	 la	 dialogul	 social	
între	 instituţie	 şi	 organizaţiile	
sindicale	 pentru	 negocierea		
instrumentelor	colective		

27. 	

4.13. Asigurarea	
reprezentării	
intereselor	

Administraţiei	
Naţionale	a	

Penitenciarelor	si	ale	
unităţilor	subordonate	
în	faţa	instanţelor	de	
judecată,	în	relaţia	cu	
persoanele	fizice	ori	

juridice	

4.13.1. Activitatea	 de	
documentare	 şi	 iniţiere	 a	
demersurilor	 necesare	 formulării	
apărării	 în	 instanţă	sau	în	faţa	altor	
organe	 de	 jurisdicţie	 în	 termen	
legal.	

Au	fost	întreprinse	36	de	demersuri.	

	 	 	

4.13.2. Formularea	 documentelor	
specifice	activităţii	de	reprezentare:		
redactarea	 cererilor	 de	 chemare	 în	
judecată,	 a	 plângerilor	 penale,	 a	
întâmpinărilor,	 a	 cererilor	
reconvenţionale,	 a	 notelor	 de	
şedinţă,	 a	 concluziilor	 scrise,	 a	
motivelor	 care	 stau	 la	 baza	
exercitării	căilor	de	atac	etc.	

Au	fost	redactate	249	de	documente.	

	 	 	

4.13.3. Activitatea	 de	 iniţiere	 a	
demersurilor	 necesare	 soluţionării	
pe	 cale	 amiabilă	 a	 litigiilor,	 acolo	
unde	 acestea	 se	 pot	 soluţiona	 în	
acest	mod	

A	 fost	 elaborat	 proiectul	 de	
regulament	 și	 urmează	 procedura	 de	
aprobare.	

	 	 	

28. 	

4.14. Consolidarea	
cadrului	funcţional	al	
activităţii	de	inspecţie	
la	nivelul	sistemului	

administraţiei	
penitenciare	

4.14.1. Elaborarea	 Regulamentului	
privind	 organizarea	 şi	 efectuarea	
inspecţiilor	 în	 Administraţia	
Naţională	 a	 Penitenciarelor	 şi	
unităţile	subordonate	

A	 fost	 elaborat	 proiectul	 de	
regulament	 și	 urmează	 procedura	 de	
aprobare.	

	 	 	

4.14.2. Efectuarea	inspecţiilor		 A	fost	elaborat	şi	aprobat	Planul	anual	 	 	 	
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Nr.	
crt.	 Obiectiv	strategic	

Obiective	specifice	adresate	în	
perioada	de	raportare	 Rezultate	obţinute	

Dificultăţi/obstacole	
întâmpinate	în	implementarea	

activităţilor	propuse	

Depăşirea	
termenelor	de	
implementare	

Nicio	acţiune	
întreprinsă	

corespunzătoar
e	obiectivelor	
prevăzute	în	
planului	de	
măsuri	

(controalelor	tematice	şi	inopinate),	
soluţionarea	 sesizărilor	 şi	
reclamaţiilor	 repartizate,	
monitorizarea	 implementării	
măsurilor	dispuse	

de	 controale	 tematice	
(23618/20.02.2015)	
-	Au	fost	efectuate	un	nr.	3	controale	
tematice	 dintr-un	 total	 de	 8	
planificate	
-	Au	fost	efectuate	un	nr.	14	controale	
inopinate;	
-	 Au	 fost	 repartizate	 750	 de	
sesizări/reclamaţii,	 din	 care	 710	 au	
fost	soluţionate	
-	 La	 data	 raportării,	 la	 nivelul	
entităţilor	sistemului	penitenciar	erau	
implementate	 43	 de	 măsuri	 din	 257	
dispuse	 în	 urma	 controalelor	
tematice,	 inopinate	 şi	 soluţionării	
sesizărilor	şi	reclamaţiilor	
-	Sunt	în	derulare	un	nr.	de	6	cercetări	
administrative	 privind	 răspunderea	
patrimonială	a	personalului	
-	 Măsurile,	 recomandările	 şi	
propunerile	 din	 Rapoartele	 Corpului	
de	 Control	 al	 Ministrului	 dispuse	
pentru	 ANP	 	 sunt	 monitorizate	 de	
către	 SIP,	 cu	 implicarea	 celorlalte	
structuri	din	ANP.	
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Nr.	
crt.	 Obiectiv	strategic	

Obiective	specifice	adresate	în	
perioada	de	raportare	 Rezultate	obţinute	

Dificultăţi/obstacole	
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activităţilor	propuse	

Depăşirea	
termenelor	de	
implementare	

Nicio	acţiune	
întreprinsă	

corespunzătoar
e	obiectivelor	
prevăzute	în	
planului	de	
măsuri	

29. 	

4.15. Îmbunătăţirea	
actului	managerial	la	
nivelul	sistemului	
penitenciar	prin	
cunoaşterea	
nemijlocită	a	
realităţilor	

instituţionale	din	
unităţile	subordonate	

4.15.1. Organizarea	 de	 vizite	 în	
unităţile	 subordonate	 de	 către	
factorii	 de	 conducere	 ai	 aparatului	
central	

	

	 	 	

30. 	
4.16. Dezvoltarea	

relaţiilor	de	cooperare	
internaţională	

4.16.1. Întocmirea	 documentaţiei	
și	 efectuarea	 formalităţilor	 pentru	
deplasările	 specialiștilor	 români	 în	
străinătate,	în	interes	de	serviciu,	în	
vederea	 participării	 la	 reuniuni	
internaţionale	de	interes,	precum:				
- EuroPris,	 Consiliul	 Europei,	 EPEA,	
MECR,	ICPA,	EPTAN	

Realizat	
- EUROPRIS:	realizat	
- EPEA:	în	curs	de	realizare		
- MECR:	în	curs	de	realizare	
- ICPA:	realizat	
- EPTAN:	realizat	
Total:	35	misiuni	realizate	

	 	 	

4.16.2. Organizarea	 în	colaborare	
cu	 EuroPris	 a	 Conferinţei	
internaţionale,	adunării	generale	şi	
întâlnirii	 board-ului	 EuroPris,	 la	
Bucureşti,	în	perioada	07-08	iunie	

Realizat	

	 	 	

4.16.3. Organizarea	 în	 colaborare	
cu	 Consiliul	 Europei	 şi	 Direcţia	
Naţională	 de	 Probaţiune	 a	
Conferinţei	 Directorilor	 de	 Sisteme		
Penitenciare	 şi	 de	 Probaţiune	 la	
Bucureşti,	în	perioada	09-10	iunie	

Realizat	

	 	 	

31. \	
4.17. Dezvoltarea	

sistemului	penitenciar	
4.17.1. Coordonarea	 implementării	
în	 bune	 condiţii	 a	 Proiectului	

Realizat	
- 1	 conferinţă	 intermediară	
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Obiective	specifice	adresate	în	
perioada	de	raportare	 Rezultate	obţinute	
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implementare	

Nicio	acţiune	
întreprinsă	

corespunzătoar
e	obiectivelor	
prevăzute	în	
planului	de	
măsuri	

prin	accesarea	și	
implementarea	de	

proiecte	

„Crearea	unui	centru	de	comunitate	
terapeutica	in	Penitenciarul	Gherla”	

organizată;	
- 1	 contract	 de	 verificare	 a	

proiectului	tehnic;	
- 1	 contract	 pentru	 diriginte	

de	șantier;	
- 1	 protocol	 clinic	 elaborat	

pentru	 asistarea	 femeilor	 deținute	
care	suferă	de	depresie;	

- 1	 protocol	 clinic	 elaborat	
pentru	 asistarea	 femeilor	 deținute	
care	suferă	de	anxietate;	

- 5	 vizite	 de	 studiu	 la	 care	 au	
participat	50	de	angajaţi	din	sistemul	
penitenciar	 care	 lucrează	 cu	 femeile	
private	de	libertate	

• În	curs	de	realizare:	
- 1	 program	 clinic	 elaborat	

pentru	 optimizarea	 personală	 a	
femeilor	private	de	liberate;	

- 	1	 protocol	 clinic	 elaborat	
pentru	 asistarea	 femeilor	 deținute	
care	 suferă	 de	 tulburări	 de	
personalitate;	

- 	Organizarea	 sesiunilor	 de	
formare	 pentru	 personalul	 din	
sistemul	penitenciar	care	lucrează	cu	
femeile	private	de	libertate;	

4.17.2. Coordonarea	 implementării	
în	 bune	 condiţii	 a	 Proiectului	
„Realizarea	 unui	 mecanism	 pentru	

Realizat	
-	 25	 de	 angajaţi	 (cu	 funcţii	 de	
conducere	 în	 sistemul	 penitenciar	
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reintegrarea	deţinuţilor”	(Delta)	 românesc)	 instruiţi	pentru	 crearea	 şi	
implementarea	 unui	 sistem	 de	
detenţie	 bazat	 pe	 principii	 de	
ecologie	umană;	
-	 28	 deţinuţi	 instruiţi	 în	 eco-
construcţii	
-	 2	 angajaţi	 ai	 Penitenciarului	 Tulcea	
(secţia	Chilia)	selecţionaţi,	calificaţi	şi	
certificaţi	 ca	 traineri	 în	 eco-
construcţii	

În	curs	de	realizare:	
-	 3	 evenimente	 de	 sensibilizare	 a	
opiniei	 publice	 (cu	 privire	 la	 situaţia	
vulnerabilă	 a	 deţinuţilor	 şi	 a	 foştilor	
deţinuţi)	 organizate	 la	 Tătaru-secţia	
Chilia	şi	la	Tulcea;	
-	 72	 deţinuţi	 instruiţi	 în	 meserii	
tradiţionale;	
-	 ansamblu	 de	 5	 case	 ecologice	
construit	 pe	 Grindul	 Tătaru	 ce	 au	
drept	 destinaţie	 desfăşurarea	 de	
evenimente	 de	 sensibilizare,	 cursuri	
practice	 şi	 teoretice	 în	 eco-
construcţii	şi	meşteşuguri.	

4.17.3. Coordonarea	 implementării	
în	 bune	 condiţii	 a	 proiectului	
POSDRU/165/6.2/S/141062	
„Parteneriat	 pentru	 Reintegrare	 și	
Incluziune	 Socială	 a	 Oamenilor	 în	
Nevoie	(PRISON)”		
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4.17.4. Coordonarea	 implementării	
în	 bune	 condiţii	 a	 Proiectului	
„Întărirea	capacităţii	Penitenciarului	
pentru	Minori	 și	 Tineri	 Bacău	 de	 a	
se	 conforma	 instrumentelor	
internaţionale	 pertinente	 ale	
drepturilor	omului”	

Realizat	
-	 1	 conferinţă	 lansare	 proiect	
organizată;	
-	 1	 contract	 de	 lucrări	 pentru	
renovarea,	 dotarea	 și	 echiparea	 unei	
aripi	a	P	Bacău	;	
-	1	vizită	de	studiu	în	Norvegia	la	care	
au	participat	10	angajaţi	din	sistemul	
penitenciar	

În	curs	de	realizare	
-	 1	 instrument	 pentru	 evaluarea	
riscului	 de	 recidivă	 a	 minorilor	 și	
tinerilor	privați	de	libertate	dezvoltat;	

	 	 	

4.17.5. Coordonarea	 implementării	
în	 bune	 condiţii	 a	 Proiectului	
„Consolidarea	capacităţii	 sistemului	
penitenciar	 de	 dezvoltarea	 a	
resurselor	 umane	 cu	 privire	 la	
personalul	din	penitenciar”	(Arad)	

Realizat	
-	 	 8	 curricule	 de	 formare	 inițială	 a	
personalului;	
-	 3	 curricule	 pentru	 formarea	
continuă	a	personalului;	

În	curs	de	realizare	
-	 1	Ghid	al	 carierei	 pentru	personalul	
de	penitenciar;	
-	1	program	de	mentorat	și	1	program	
de	coaching;	
-	 module	 educaționale	 adaptate	 la	 o	
platformă	E-learning;	

	 	 	

4.17.6. Coordonarea	 implementării	
în	 bune	 condiţii	 a	 Proiectului	
„STEPS-2	Resettlement”	

Realizat	
Organizarea	 unui	 grup	 de	 lucru	 în	
Bucureşti	 împreună	 cu	 Universitatea	
Bucureşti	 pentru	 aplicarea	 Deciziei	
Cadru	 909,	 referitoare	 la	 transferul	
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deţinuţilor.	
4.17.7. Coordonarea	 implementării	
în	 bune	 condiţii	 a	 proiectului	 RMS	
(Resources	Management	System)	

	
	 	 	

4.17.8. Coordonarea	 implementării	
în	 bune	 condiţii	 a	 Proiectului	
POSDRU/165/	 6.2/S/139689	 ”LIN	
2013	–	Libertate	prin	integrare”	

S-a	contractat	execuţia	lucrărilor	de	
intervenţii	şi	sunt	în	derulare	

(DEA)	

	 	 	

4.17.9. Coordonarea	 implementării	
în	 bune	 condiţii	 a	 Proiectului	
POSDRU/165/6.2/S/142889	 „Acces	
pentru	 toţi	 –	 Accesul	 persoanelor	
cu	dezabilități	la	ocupare	şi	servicii”	

În	curs	de	realizare:	
-	 1	 eveniment-spectacol	 „Jazz	 la	
înălţime”,	 organizat	 la	 Bucureşti,	 cu	
participarea	 unei	 persoane	 cu	
dezabilități	aflate	în	custodia	ANP;	
-	Act	Adiţional	nr.2	aprobat	de	OIR-BI;	
-	 în	 curs	 de	 organizare	 1	 seminar	 cu	
potenţiali	angajatori	ai	persoanelor	cu	
dizabilităţi	la	Bucureşti;		

	 	 	

32. 	

4.18. Îmbunătăţirea	
continuă	a	nivelului	de	
securitate	şi	sănătate	

în	muncă	

4.18.1. Dezvoltarea	 culturii	 de	
prevenire	 prin	 realizarea	 a	 3	
materiale/fişe	informative		

A	 fost	 elaborată	 o	 fişă	 informativă	
privind	acordarea	primului	ajutor.	
	

Fişa	 a	 fost	 transmisă	 la	 SFP	
pentru	 a	 fi	 postată	 pe	 platformă	
E-learning	 în	 vederea	 instruirii	
salariaţilor.	
Termen	de	realizare	30.09.2015.	

	 	

4.18.2. Îmbunătăţirea	sistemului	de	
supraveghere	 a	 sănătăţii	
lucrătorilor	 prin	 organizarea	 şi	
desfăşurarea	serviciilor	de	medicina	
muncii	

Au	 fost	 întocmite	 şi	 transmise	 în	
unităţi	 specificaţiile	 tehnice	 necesare	
elaborării	 caietului	 de	 sarcini	 pentru	
contractul	 de	 servicii	 de	 medicina	
muncii.	Penitenciarele	Aiud,	Tulcea	au	
încheiat	 contract	 de	 servicii	 de	
medicina	 muncii,	 iar	 Penitenciarul	
Slobozia	şi	C.D.	Craiova	sunt	în	curs	de	

Termen	 de	 realizare	 pentru	
încheierea	contractelor	de	servicii	
de	medicina	muncii	30.11.2015	
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a	încheia.	
4.18.3. Reducerea	 numărului	 de	
accidente	de	muncă	prin:	

i. Realizarea	 evaluărilor	 de	
risc	 profesional	 în	 cel	 puţin	
6	unităţi	penitenciare	(Aiud,	
Găieşti,	 Mărgineni,	 Oradea,	
Timişoara,	Satu	Mare)	

	
	

ii. Propunerea	 de	 măsuri	
suplimentare	de	prevenire	a	
accidentelor	de	muncă	

Au	 fost	 realizate	 evaluările	 de	 risc	
profesional	în	2	penitenciare	(Oradea,	
Mărgineni),	 în	 penitenciarul	 Aiud	 se	
desfăşoară	evaluarea	în	momentul	de	
faţă,	 iar	 la	 ANP	 şi	 penitenciarele	
Bistriţa	 şi	 Vaslui	 s-a	 efectuat	 parţial	
evaluarea.	
	
	
Au	 fost	 propuse	 55	 măsuri	 de	
prevenţie	 în	 urma	 accidentelor	
produse	în	sistemul	penitenciar.	

Evaluările	 de	 risc	 se	 desfăşoară	
conform	planificării.		
La	ANP	şi	penitenciarele	Bistriţa	şi	
Vaslui	evaluarea	se	desfăşoară	pe	
întreaga	perioadă	a	anului,	având	
în	 vedere	 că	 evaluator	 de	 risc	
este	 salariatul	 unităţii	 şi	 are	 şi	
alte	atribuţii.	

	 	

33. 	

4.19. Optimizarea	
sistemului	de	gestiune	

a	informaţiilor	
clasificate	în	vederea	
protejării	efective	a	

acestora	

4.19.1. Implementarea	
activităţilor	 de	 declasificare	 şi	
schimbare	 a	 clasei/nivelului	 de	
secretizare	 informaţilor	 emise	
anterior	anului	2002	 (conform	H.G.	
336/2013)	

-	 conform	 Planului	 anual	 de	
implementare	 a	 strategiei	 de	
dezvoltare	 a	 sistemului	 penitenciar	
2015	–	2010,	pentru	anul	2015,	iniţial	
(08.01.2015)	 au	 fost	 stabiliţi	 2	
indicatori	 de	 evaluare	 a	 stadiului	
realizării	 acestei	 activităţi,	 termenul	
de	realizare	fiind	decembrie	2015;	
-	 în	 data	 de	 07.04.2015	 s-a	 revenit	
asupra	 acestei	 activităţi	 prin	
elaborarea	 unui	 plan	 comun	 de	
acţiune	de	către	CIC	şi	SCRG,	respectiv	
Planul	 de	 măsuri	 privind	 punerea	 în	
aplicare	 a	 H.G.	 nr.	 336/04.06.2013	
pentru	 declasificarea	 sau	 trecerea	 în	
altă	 clasă	 ori	 nivel	 de	 secretizare	 a	
unor	 categorii	 de	 informaţii	

-	 Unităţile	 care	 au	 implementat	
măsura	 1.1.3:	 Focşani,	 Găeşti	
(parţial	 –	 toată	 arhiva),	 Iaşi,	
Mărgineni,	 Oradea,	 Slobozia,	
Târgşor,	 Spital	 Bucureşti	 Rahova,	
Spital	Colibaşi,	Spital	Poarta	Albă,	
Centrul	 Educativ	 Buziaş,	 BAGR	 =	
12	unităţi;	
-	 Unităţile	 care	 au	 implementat	
măsura	1.1.4:	 Iaşi,	Oradea,	 Spital	
Colibaşi,	Spital	Poarta	Albă,	BAGR	
=	5	unităţi.	
-	 Unităţile	 care	 au	 implementat	
toate	măsurile	H.G.	 în	anul	2014:	
Bârcea	 Mare,	 Bistriţa,	 Ploieşti,	
Târgu	 Jiu,	 Timişoara,	 Vaslui,	
Centrul	 de	 Detenţie	 Craiova,	
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referitoare	 la	 activitatea	 DGP	 şi	 a	
unităţilor	 subordonate	 acesteia	 din	
perioada	 1972	 –	 2002	 nr.	
30850/SCRG/CIC/07.04.2015;	
-	 	 în	 cadrul	 acestui	 Plan	 au	 fost	
prevăzute	 4	 măsuri	 pentru	 prezenta	
perioadă	 de	 raportare.	 Situaţia	
implementării	 este	 prezentată	 în	
anexa	nr.	1		la	acest	raport.	

Centrul	 Educativ	 Târgu	 Ocna	
(pentru	toată	arhiva),	Spital	Târgu	
Ocna	=	9	unităţi.	

	

4.19.2. Evaluarea	 informaţiilor	
clasificate	 emise	 anterior	 anului	
1972	 (când	 DGP	 se	 subordona	
MI/MAI)	-	etapa	I	

-	 activitatea	 a	 demarat	 în	 anul	 2014	
(Nota	nr.	53041/CIC/30.09.2014)	când	
împreună	 cu	 reprezentanţii	
Departamentului	 de	 Informaţii	 şi	
Protecţie	 Internă	 din	 Ministerul	
Afacerilor	 Interne	 s-a	 stabilit	
necesitatea	 evaluării	 acestor	
documente	în	comun,	prin	grupuri	de	
lucru	la	faţa	locului;	
-	 prin	 adresa	 nr.	 29260/CIC/	
27.03.2015	 este	 înaintată	 unităţilor	
subordonate	 situaţia	 unor	 emitenţi	
sau	 continuatori	 ai	 unor	 emitenţi,	
identificaţi	 de	 Ministerul	 Afacerilor	
Interne	 (la	 solicitarea	 noastră	 nr.	
56570	 din	 21.10.2014)	 şi	 s-a	 solicitat	
acestora	 aplicarea	 marcajelor	 de	
găsire	în	cadrul	acţiunii	de	evaluare	ce	
urmează	a	se	desfăşura	în	comun;	
-	 prin	 adresa	 nr.	 29258/CIC/	
27.03.2015	 s-a	 solicitat	 unităţilor	
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subordonate	 măsuri	 de	 emitere	 a	
delegaţiilor	 de	 predare-primire	 a	
documentelor	clasificate	la	nivel	strict	
secret	de	importanţă	deosebită	emise	
de	 Ministerul	 Afacerilor	 Interne	
pentru	 transmiterea	 acestora	 ,	 în	
copie,	la	instituţia	în	cauză,	în	vederea	
evaluării;	
-	 prin	 adresa	 nr.	 29256/CIC/	
27.03.2015	 s-a	 transmis	 la	Ministerul	
Afacerilor	 Interne	 lista	 unităţilor	 care	
deţin	 în	 arhivă	 documente	 emise	
strict	de	către	această	instituţie	(nivel	
de	 clasificare	 şi	 număr	 total	 de	
documente);	
-	 	 prin	 adresa	 nr.	 29256/CIC/	
24.04.2015	 s-a	 transmis	 la	Ministerul	
Afacerilor	 Interne	 o	 completare,	 la	
solicitarea	acestora,	 cuprinzând	 toate	
titlurile	 documentelor	 din	 arhivele	
unităţilor	 subordonate,	 în	 fişiere	
electronice	 şi	 pe	 suport	 de	 hârtie.	
Pentru	 această	 acţiune,	 CIC	 a	 aplicat	
datele	 transmise	 de	 Ministerul	
Afacerilor	 Interne	 în	 adresa	 nr.	
56570/08.01.2015:	 au	 fost	 filtrate	 şi	
sortate	documentele	emise	de	unităţi	
subordonate	 acestei	 instituţii	 care	 au	
continuator	 şi	documentele	emise	de	
unităţi	 subordonate	 acestei	 instituţii	
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care	 nu	 mai	 au	 continuator	 în	
prezent.	 Au	 fost	 rezultat:	 2620	 titluri	
de	 documente	 emise	 de	 MAI	 şi	
depozitate	 în	 arhivele	 unităţilor	
subordonate	 (33	 unităţi).	 Situaţia	 a	
fost	înaintată	pe	hârtie	şi	suport	optic	
(CD).	
-	 rezultă	 că,	 în	 comun	 cu	
reprezentanţii	 MAI,	 sunt	 de	 evaluat	
2620	 documente,	 acţiune	 care	 va	
începe	 după	 evaluarea	 titlurilor	
transmise	 în	 prin	 adresa	 nr.	
29256/CIC/24.04.2015.	
-	 pentru	 evaluarea	 în	 comun	 cu	
reprezentanţii	 MAI	 a	 documentelor	
clasificate	 la	 nivelul	 strict	 secret	 de	
importanţă	 deosebită	 s-a	 procedat	 la	
extragerea	 titlurilor	 acestor	
documente	 din	 raportările	 unităţilor	
şi	au	fost	pregătite	o	parte	din	liste	în	
vederea	analizării:		
-	pentru	20	de	unităţi	au	rezultat	428	
documente	din	care	trebuie	extras	ca	
emitent	MAI;	
-	rămas	de	pregătit	8	unităţi.	

4.19.3. Identificarea	
continuatorilor	 emitenţilor	
informaţiilor	 clasificate	 emise	
anterior	 anului	 1972	 (alţii	 decât	
DGP	şi	MI/MAI)	–	etapa	I	

-	au	fost	centralizate	situaţiile	primite	
de	 la	 unităţile	 subordonate	 în	 baza	
adresei	nr.	54915/CIC/10.10.2014;	
-	 au	 fost	 identificate	 365	 de	
documente	 emise	 de	 alţi	 emitenţi	
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decât	D.G.P.	şi	M.A.I.;	
-	 a	 fost	 întocmită	 lista	 emitenţilor	 –	
alţii	decât	DGP	şi	MAI	 -	 	 rezultând	un	
număr	 de	 134	 de	 emitenţi	 ai	 căror	
continuatori	trebuie	identificaţi;	
-	 dintre	 aceştia,	 cu	 ajutorul	 listei	 nr.	
1030323/30.12.2014	 întocmită	 de	
M.A.I.	ca	răspuns	la	solicitarea	CIC	nr.	
56570/21.10.2014,	au	fost	 identificaţi	
4	continuatori.	

34. 	

4.20. Asigurarea	
capacităţii	instituţionale	
de	reacţie	în	situaţii	de	

urgenţă	

4.20.1. Aprobarea	 O.M.J.	 privind	
activitatea	 în	 domeniul	 situațiilor	
de	 urgență	 din	 sistemul	
administrației	 penitenciare	 și	
emiterea	actelor	subsecvente	

Proiectul	se	află	la	DCEAN	pentru	a	
urma	procedura	de	aprobare	

	 	 	

4.20.2. Efectuarea	 de	 acțiuni	 de	
îndrumare	 şi	 control	 a	 activităţilor	
de	prevenire	a	situaţiilor	de	urgenţă	
în	cel	puțin	2	unităţi	penitenciare	

Activitate	implementată	la	
Penitenciarul	Codlea	

	 	 	

4.20.3. Întocmirea,	 în	 baza	
specificaţiilor	date	de	producător,	a	
5	 fişe	 cu	 caracteristicile	 tehnice	
pentru	 echipamente	 specifice	
domeniului	 situațiilor	 de	 urgență,	
utilizate	 la	 nivelul	 sistemului	
penitenciar.	

Activitate	în	termen		
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4.20.4. Încheierea	 sau	 actualizarea	
Protocoalelor	 de	 colaborare	 cu	
structuri	 specializate	 în	
managementul	 situaţiilor	 de	
urgenţă.	

Activitate	în	termen	

	 	 	

35. 	

4.21. Consolidarea	
cadrului	

organizatorico-
funcţional	al	
activităţilor	de	

psihologia	personalului	

4.21.1. Achiziţionarea	
instrumentelor	 psihologice,	 a	
licenţelor	 de	 utilizare	 a	
instrumentelor	 psihologice	 şi	 a	
cheiţelor	 hasp	 necesare	 realizării	
activităţilor	 de	 evaluare	psihologică	
şi	acreditării,	ca	puncte	de	lucru	ale	
Serviciului	 Psihologia	 Personalului,		
a	 psihologilor	 de	personal	 încadraţi	
în	 unităţile	 penitenciare	 din	
teritoriu	

Au	fost	identificate	probele	
psihologice	de	utilitate	pentru	
desfășurarea	evaluărilor	psihologice,	
fiind	transmisă	către	Direcția	
Economico	–	Administrativă	lista	
testelor	psihologice	necesare	precum	
și	impactul	financiar	al	achiziției	totale	
(instrumente	psihologice,	licenţe	de	
utilizare	a	instrumentelor	psihologice	
şi	a	cheiţelor	hasp).	

Termen	stabilit	pentru	achiziție	a	
fost	depășit		
(31.05.2015)	
Pe	fondul	restricțiilor	bugetare,	
activitatea	de	achiziție	a	
instrumentelor	psihologice	a	fost	
replanificată,	în	semestrul	II	
2015,	după	rectificarea	bugetară.	

	

	

4.21.2. Întocmirea	 şi	 depunerea	
dosarului,	 în	 vederea	 acreditării	 la	
Colegiul	 Psihologilor	 din	 România,	
ca	 puncte	 de	 lucru	 ale	 Serviciului	
Psihologia	 Personalului,	 a	
psihologilor	de	personal	încadraţi	în	
unităţile	penitenciare	din	teritoriu		

Au	 fost	 finalizate	 demersurile	 în	
vederea	 obținerii	 licențelor	 de	
utilizare	 a	 probelor	 psihologice	
specifice	 activității	 de	 evaluare	
psihologică	 în	 scop	 de	 selecție,	 de	
către	 psihologii	 de	 personal	 de	 la	
nivelul	unităților	penitenciare,	în	data	
de	 25.05.2015	 având	 loc	 cursul	 ce	
permite	obținerea	 licențelor	pentru	o	
parte	 a	 psihologilor	 de	 personal	 din	
unitățile	penitenciare.	

E	necesară	clarificarea	aspectelor	
care	 țin	 de	 dubla	 subordonare	
psihologilor	 din	 unități,	 în	
vederea	 constituirii	 dosarului	 de	
acreditare	ca	puncte	de	lucru.	

	

	

4.21.3. Pilotarea	 şi,	 ulterior,	
completarea	 aplicaţiei	 informatice	
de	evidenţă	a	persoanelor	evaluate	

Specialiștii	 Direcției	 Tehnologia	
Informației	 și	 Comunicații	 au	 realizat	
aplicația	 informatică,	 însă,	 la	

Există	 posibilitatea	 creșterii	
nivelului	 de	 risc	 estimat	 privind	
neatingere	 a	 obiectivului	 până	 la	
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implementare	
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e	obiectivelor	
prevăzute	în	
planului	de	
măsuri	

psihologic	începând	din	anul		2015	 momentul	 transmiterii	 spre	 pilotare	
către	psihologii	din	structura	centrală	
și	 personale	 desemnate	 de	 la	 nivelul	
unităților	 penitenciare	 au	 fost	
semnalate	 probleme	 de	
funcționalitate	 a	 aplicației.	 Aplicația	
nu	 a	 putut	 fi	 pilotată,	 de	 la	 nivelul	
SPsP	 au	 fost	 transmise,	 către	
structura	 de	 specialitate,	 observațiile	
privind	 aspectele	 disfuncționale,	 la	
acest	 moment	 specialiștii	 DTIC	
căutând	 soluții	 pentru	 problemele	
tehnice	identificate.	

sfârșitul	anului	

4.21.4. Elaborarea	 şi	 aprobarea	
actului	 normativ	 privind	 stabilirea	
categoriilor	 de	 personal,	 din	
sistemul	 administraţiei	
penitenciare,	 care	 pot	 fi	 încadrate	
în	grupe	de	risc	(în	cazul	evaluărilor	
psihologice	 pentru	
schimbarea/mutarea	pe	posturi),	 în	
scopul	 clarificării	 prevederilor	 din	
cadrul	 Deciziei	 nr.	 302/2013	 a	
directorului	 general	 al	 ANP,	 care	
reglementează	 desfăşurarea	
activităţilor	 de	 psihologia	
personalului	în	sistemul	penitenciar		

Au	 fost	 analizate,	 din	 perspectiva	
cerințelor	 psihologice	 specifice,	 fișele	
posturilor	 aferente	 funcțiilor	 de	
director	 adjunct	 (toate	 domeniile),	
șefi	 servicii/birouri	 (toate	 domeniile),	
șefi	tură	(operativ),	precum	și	cele	de	
agent	 de	 penitenciare	 și	 ofițer	 de	
penitenciare	(SPsP)	
	
Proiectul	de	act	normativ	este	în	curs	
de	elaborare	(DCEAN)	

Conţinutul	 OMJ	 nr.2397/2012	
privind	 mutarea	 funcţionarilor	
publici	cu	statut	special	şi	al	OMJ	
nr.	 2398/2012	 privind	
schimbarea	 din	 funcţie	 a	
funcţionarilor	 publici	 cu	 statut	
special	 nu	 face	 precizări	 privind	
evaluarea	 psihologică	 pentru	
schimbarea/mutarea	
personalului	care	solicită	aceasta,	
pe	 funcţiile	 vacante	 în/între	
unităţile	 penitenciare,	 fiind	
necesară	 și	 o	 revizuire	 a	 acestor	
acte	normative.	

	 	

4.21.5. Elaborarea	 actului	 normativ	
referitor	 la	 întocmirea	 dosarului	
psihologic	de	personal	

Nicio	acţiune	întreprinsă	
Precizări	 referitoare	 la	
constituirea	 unui	 documentar	
care	 să	 conțină	 informațiile	
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prevăzute	în	
planului	de	
măsuri	

rezultate	 din	 evaluările	
psihologice	 se	 are	 în	 vedere	 la	
modificarea	 Deciziei	 directorului	
general	 al	 ANP	 nr.	 302/2013	
(SPsP)	
Urmează	 elaborarea	 actului	
normativ	 referitor	 la	 întocmirea	
dosarului	 psihologic	 de	 personal	
(DCEAN)	

4.21.6. Valorificarea	 concluziilor	
rezultate	din	activitățile	de	diagnoză	
organizațională	

Consecutiv	 rapoartelor	 de	 diagnoză	
organizațională	 realizate	de	psihologii	
de	personal	din	unitățile	penitenciare,	
ca	o	nouă	practică	de	 lucru,	 la	nivelul	
administrației	 centrale	 au	 avut	 loc	
întâlniri	 de	 lucru,	 cu	 echipele	 de	 top-
management	 de	 la	 nivelul	 unităților	
penitenciare,	 sub	 coordonarea	
directorului	 general	 adjunct	
coordonator	 al	 structurii,	 în	 vederea	
prezentării	 rezultatelor	 și	 concluziilor	
precum	 și	 formulării	 de	 recomandări	
pentru	 ameliorarea/îmbunătățirea	
climatului	de	muncă.	

	 	 	

4.21.7. Revizuirea	 și	 elaborarea	
profilelor	psihoprofesionale	utilizate	
în	cadrul	probei	interviului		

Au	 fost	 analizate,	 din	 perspectiva	
cerințelor	 psihologice	 specifice,	 fișele	
posturilor	 aferente	 funcțiilor	 de	
director	 adjunct	 (toate	 domeniile),	
șefi	 servicii/birouri	 (toate	 domeniile),	
șefi	 tură	(operativ),	precum	și	cele	de	
agent	 de	 penitenciare	 și	 ofițer	 de	

Se	 are	 în	 vedere	 la	 modificarea	
Deciziei	 directorului	 general	 al	
ANP	 nr.627/2010,	 respectiv	 a	
Anexei	 12	 –	Metodologia	 privind	
desfășurarea	probei	interviului.	
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penitenciare.	

36. 	
4.22. Eficientizarea	

componentei	de	relații	
publice	și	mass-media	

4.22.1. Elaborarea	 și	 difuzarea	
procedurii	 Campanii	 publice	
destinate	publicului	intern	

În	curs	de	realizare		
Derularea	 unor	 campanii	
mediatice	 susținute,	 în	 perioada	
ianuarie	 -	 aprilie	 2015,	 au	
capacitat	tot	colectivul	CRPMM	în	
gestionarea	acestora.	
În	perioada	ianuarie	-	iunie	2015,	
numărul	 solicitărilor	 jurnaliștilor,	
dar	 și	 a	 celor	 în	 baza	 Legii	 nr.	
544/	 2001,	 s-a	 dublat.	 De	
asemenea,	 trebuie	 menționate	
complexitatea	 și	 diversitatea	
cererilor,	dar	și	a	problematicii	cu	
care	 se	 confruntă	 sistemul	
penitenciar,	în	condițiile	în	care	la	
nivelul	 compartimentului	
activează	doar	trei	angajați.	

	 	

4.22.2. Elaborarea	 și	 difuzarea	
procedurii	 Campanii	 publice	
destinate	publicului	extern	

În	curs	de	realizare	
	 	

4.22.3. Evaluarea	 necesarului	 de	
personal	 care	 îndeplineşte	 atribuţii	
specifice	 domeniului	 relaţii	 publice	
şi	mass-media	

În	curs	de	realizare	

	 	

37. 	

5.1. Implementarea	
listei	de	investiţii	prin	
continuarea/finalizare
a	şi	promovarea	de	
lucrări	noi	(investiţii,	
intervenţii	de	natura	
investiţiilor/reparaţiilo
r	capitale)	aferente	
fondului	de	clădiri	şi	

executarea	de	reparaţii	
curente,	precum	şi	

dezvoltarea	
infrastructurii	

5.1.1.	 Implementarea	 listei	 de	
investiţii	 prin	
continuarea/începerea	 lucrărilor	de	
execuţie	la:	Pavilion	administrativ	–	
P.	 Aiud,	 Pavilion	 vizită	 –	 reeducare	
şi	 popotă	 –	 P.	 Botoşani,	 Curţi	
plimbare	 –	 P.	 Brăila,	 Modernizare	
secţia	 exterioară	 Vânjuleţ	 –	 P.	
Drobeta	 Tr.	 Severin,	 R113	 –	 P.	
Giurgiu,	 Modernizare	 şi	 extindere	
sector	 vizite	 –	 P.	 Poarta	 Albă,	 Post	
control	 –	 vizite	 –	 P.	 Timişoara,	
Transformare	 grajd	 vite	 în	 spaţii	

Pavilion	 administrativ	 –	 P.	 Aiud	 în	
execuţie	(31,1%	deschideri/alocat)	
Pavilion	vizită	–	reeducare	şi	popotă	–	
P.	Botoşani	contractat	execuţia	
Curţi	 plimbare	 –	 P.	 Brăila	 contractat	
execuţia	
Modernizare	 secţia	 exterioară	
Vânjuleţ	 –	 P.	 Drobeta	 Tr.	 Severin	
actualizează	 devizul	 general	 în	
vederea	supunerii	analizei	C.T.E.	
R113	–	P.	Giurgiu	propunerea	de	H.G.	
a	 fost	 transmisă	 la	 MDRAP	 spre	
avizare	
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sistemului	
administraţiei	
penitenciare	în	
conformitate	cu	

prevederile	legale	şi	
normele	europene	de	
detenţie	identificarea	
clădirilor	din	cadrul	

locurilor	de	deţinere,	în	
vederea	transformării	
în	spaţii	de	cazare	
(lucrări	de	reparaţii	
curente	şi	capitale);	

preluarea	de	noi	spaţii	
de	la	alte	instituţii	ale	
statului,	în	vederea	

amenajării	ca	spaţii	de	
deţinere;	crearea	de	
noi	spaţii	de	cazare	
prin	lucrări	de	natura	
investiţiilor	şi/sau	
credit	bancar	

cazare	 deţinuţi	 –	 P.	 Craiova,	 Spaţii	
detenţie	 –	 Deva,	 Transformare	
pavilion	 şcoală	 în	 pavilion	 detenţie	
–	 P.	 Găeşti,	 Împrejmuire	 unitate	 –	
P.	 Gherla,	 Modernizare	 centrală	
termică	 şi	 racord	 gaze	 naturale	 –	
penitenciar	 Giurgiu,	 Împrejmuire	
interioară	 şi	 foişoare	 –	 P.	 Iaşi,	
Transformare	 atelier	 producţie	 în	
spaţii	 detenţie	 –	 P.	 Satu	 Mare,	
Pavilion	şcoală	–	SNAP	Tg.	Ocna;		
-	 elaborarea	 proiectului	 tehnic	 la:	
Sediu	 aparat	 central	 –	 ANP,	 Punct	
control	 II-III	 –	 P.	 Aiud,	 Împrejmuire	
unitate	 –	 P.	 Galaţi,	 Modernizare	
curte	 de	 plimbare	 –	 P.	 Tulcea,	
Secţiile	 VII-VIII	 –	 P.	 Aiud,	
„Transformare	 clădire	 ateliere	 în	
pavilion	 detenție”,	 ca	 urmare	 a	
aprobării	 studiului	 DALI	 în	 CTE	 din	
17.10.2014	–	P.	Găești	.	
Începerea	 lucrărilor	 de	 execuţie	
pentru	 amenajarea	 unui	 număr	 de	
284	 locuri	 după	 cum	 urmează:	
Penitenciar	 Giurgiu	 (200),	
penitenciar	 Craiova	 (24)	 şi	
Penitenciar		Satu	Mare	(60)	
Reparații	 capitale	 la	 obiectivele	 de	
clădire	 corp	 C	 (Pavilion	 Femei)	 –	
Penitenciar	Spital	București	Jilava	

Modernizare	şi	extindere	sector	vizite	
–	 P.	 Poarta	 Albă	 a	 fost	 postată	 si	
respinsă	 pe	 SEAP	 documentaţia	 de	 3	
ori		
	Post	control	–	vizite	–	P.	Timişoara	în	
execuţie	(14,8%	deschideri/alocat)	
Transformare	 grajd	 vite	 în	 spaţii	
cazare	deţinuţi	–	P.	Craiova	contractat	
execuţia		
Spaţii	 detenţie	 –	 Deva	 achiziţie	
proiect	 tehnic	 în	 curs,	 8.07.15.	
depunere	oferte	
Transformare	 pavilion	 şcoală	 în	
pavilion	 detenţie	 –	 P.	 Găeşti	 în	
execuţie	(67,5%	deschideri/alocat)		
Împrejmuire	 unitate	 –	 P.	 Gherla	 în	
execuţie	
(25,3%	deschideri/alocat)	
	Modernizare	 centrală	 termică	 şi	
racord	 gaze	 naturale	 –	 penitenciar	
Giurgiu	achiziţie	proiect	tehnic	în	curs,	
Împrejmuire	interioară	şi	foişoare	–	P.	
Iaşi	 în	 execuţie	 (65,6%	
deschideri/alocat)	
Transformare	 atelier	 producţie	 în	
spaţii	 detenţie	 –	 P.	 Satu	 Mare	
contractat	execuţia	
Pavilion	 şcoală	 –	 SNAP	 Tg.	 Ocna	 în	
execuţie	(37,3%	deschideri/alocat)	
-	elaborarea	proiectului	tehnic	la:		
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Sediu	 aparat	 central	 –	 A.N.P.	 runda	
electronică	09.07.15.	
Punct	control	II-III	–	P.	Aiud	contractat	
	Împrejmuire	 unitate	 –	 P.	 Galaţi	
achiziţie	în	derulare	
	Modernizare	 curte	 de	 plimbare	 –	 P.	
Tulcea	nedemarat		
Secţiile	VII-VIII	–	P.	Aiud	contactat	
Transformare	 clădire	 ateliere	 în	
pavilion	 detenție,	 –	 P.	 Găești	
contractat	

5.1.2.Reabilitarea	 unui	 număr	 de	
300	 prin	 finalizarea	 obiectivelor	 de	
reparaţii	 capitale:	 Pavilion	 detenţie	
04	 –	 P.	 Codlea	 (100),	 Pavilion	
detenţie	–	P.	Mărgineni	(200)		

-	 sunt	 în	curs	de	execuţie	 lucrările	de	
modernizare	 de	 la	 Pavilion	 detenţie	
04-P.Codlea	 (18,1%	 deschideri/	
alocat),	 Pavilion	 detenţie	 –	 P.	
Mărgineni	(52,4%	deschideri/alocat)	

	 	 	

38. 	
5.2. Reînnoirea	

parcului	auto	la	nivelul	
sistemului	penitenciar	

5.2.1. Achiziţia	 de	 mijloace	 auto	
speciale	 transport	 (maşini	
intervenţie		21	locuri	–	7	buc;	maşini	
intervenţie	11	locuri	–	3	buc.)	

-	 Pentru	 cele	 7	 autospecialele	 de	 21	
locuri,	 în	 data	 de	 06.07.2015	 s-a	
semnat	 contractul	 cu	 societatea	
comercială	câştigătoare	a	licitaţiei.	
-	 Pentru	 cele	 3	 autospecialele	 de	 11	
locuri	 nu	 au	 fost	 depuse	 oferte	 în	
cadrul	 primei	 licitaţii;	 se	 solicită	
suplimentarea	 valorii	 alocate	 iniţial	 şi	
se	 va	 încerca	 reluarea	 procedurii	 de	
achiziţie.	

-	valoare	mică	alocată	pentru	cele	
3	 autospeciale,	 fapt	 ce	 a	
descurajat	potenţialii	ofertanţi.		

	 	

39. 	
6.1.	Crearea	unei	

aplicații	informatice	de	
tip	suport	decizional	

6.1.1. Elaborarea	 secțiunii	 aferente	
a	documentului	cerere	de	finanțare	
cu	fonduri	externe	nerambursabile		

Depunere	fișă	de	proiect	
(POCA	–	lansat	oficial	în	12.03.2015	și	
operațional	din	mai	2015)	
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care	să	asigure	
informarea	operativă	

și	strategică	a	
managerilor	de	la	
toate	nivelurile	
organizaționale	

40. 	

6.2.	Adaptarea,	
armonizarea,	
securizarea	şi	

dezvoltarea	sistemului	
informatic	şi	de	

comunicaţii	în	funcţie	
de	necesităţile	de	

colectare,	prelucrare	şi	
exploatare	a	datelor	şi	
informaţiilor	fiecărei	
structuri/subdiviziuni	

organizatorice	

6.2.1. Crearea	 unei	 aplicații	
informatice,	 suport	 al	 „Instrument	
standard	 de	 evaluare	 a	 parcursului	
deținutului	 în	 mediul	 carceral	 şi	 a	
riscurilor	 criminogene	 în	 vederea	
stabilirii/schimbării	 regimului	 de	
executare	 și	 propunerii	 pentru	
liberarea	condiționată”	

-	 Întocmire	caiet	de	sarcini;	
- Contract	 încheiat	 cu	 firma	
furnizoare;	
-	 Analiză	 de	 detaliu	 împreună	 cu	
specialiștii	 firmei	 câștigătoare	 a	
licitației;		
Urmează	 crearea	 unei	 aplicaţii	
informatice,	 suport	 al	 „Instrument	
standard	 de	 evaluare	 a	 parcursului	
deţinutului	 în	 mediul	 carceral	 şi	 a	
riscurilor	 criminogene	 în	 vederea	
stabilirii/schimbării	 regimului	 de	
executare	 şi	 propunerii	 pentru	
liberarea	condiţionată.	

Se	 va	 elabora	 documentația	 de	
analiză	 de	 sistem	 pentru	
aplicaţie,	 se	 va	 implementa	 în	
funcţie	de	fondurile	alocate.	
Perioada	de	analiză	 se	extinde	 în	
funcţie	 de	 rezultatul	 evaluării	
ştiinţifice.	

	 	

6.2.2. Crearea	 unui	 conector	 soft	
pentru	 asigurarea	 conectivității	 cu	
sistemele	 informatice	 integrate	 ale	
partenerilor	 din	 sistemul	 de	
apărarea,	 ordine	 publică	 și	
siguranță	națională	

Nicio	acţiune	întreprinsă	
Se	 va	 porni	 activitatea	 în	 funcţie	
de	 planul	 de	 activităţi	 al	
partenerilor	

	 	

6.2.3. Dezvoltarea	 unui	 sistem	
informatic	 integrat	 pentru	
evaluarea	 şi	 monitorizarea	
proceselor	 operaţionale	 de	

Nicio	acţiune	întreprinsă	
Fişa	 de	 proiect	 aprobată.	 În	 lista	
de	 aşteptare	 pentru	 alocare	 de	
fonduri.	
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întâmpinate	în	implementarea	

activităţilor	propuse	

Depăşirea	
termenelor	de	
implementare	

Nicio	acţiune	
întreprinsă	

corespunzătoar
e	obiectivelor	
prevăzute	în	
planului	de	
măsuri	

management	 şi	 securitate	 în	
sistemul	informatic	al	instituției		

i.	 Elaborarea	 secțiunii	 aferente	
a	 documentului	 cerere	 de	
finanțare	 cu	 fonduri	 externe	
nerambursabile	

6.2.4. Crearea	 unui	 sistem	
informatic	dedicat	de	dezvoltarea	și	
implementare	 a	 sistemului	 de	
control	 managerial	 intern	 al	
instituției	

i. Elaborarea	 secțiunii	 aferente	
a	 documentului	 cerere	 de	
finanțare	 cu	 fonduri	 externe	
nerambursabile	

Depunere	fişă	de	proiect	
POCA	 –	 lansat	 oficial	 în	
12.03.2015	și	operațional	din	mai	
2015.	

	 	

6.2.5.Dezvoltarea	 sistemului	 de	
telemedicină	 în	 unitățile	
penitenciare		

i. Implementare	 pilot	 pentru	 o	
unitate	și	Penitenciarul	Spital	
Dej	

-	Analiză	de	sistem.	Elaborare	plan	de	
implementare.	
-	 Elaborare	 fișa	 tehnică	 în	 vederea	
achiziției	 și	 furnizarea	 elementelor	
necesare	 în	 vederea	 elaborării	
caietului	de	sarcini	

	 	 	

41. 	
 
 
 
 
 
 
 

6.3.	Înnoirea	şi	
extinderea	parcului	de	
tehnică	de	calcul	şi	a	
infrastructurii	de	
comunicaţii	IT	în	

concordanţă	cu	nevoile	
de	resurse	IT&C	ale	

sistemului	informatic,	
precum	şi	

6.3.1. Achiziția,	 montarea	 și	 darea	
în	 funcțiune	 a	 echipamentelor	
programate	a	se	achiziționa	în	2015	
(staţii	de	 lucru	–	240	buc.,	 laptop	–	
10	 buc.,	 dispozitiv	 de	 multiplicare	
DVD/CD	–	2	buc.,	multifuncţională	–	
7	buc.,	tabletă	–	8	buc.)	

-	Stabilire	necesar	echipamente	ce	se	
achiziţionează	in	anul	2015	
-	 Întocmirea	 caietelor	 se	 sarcini	
pentru	 achiziţionarea	
echipamentelor	IT	din	anul	2015	
-	 Participare	 cu	 acţiuni	 specifice	 la	
achiziţionarea	 echipamente	 IT	
pentru	anul	2015	
-	Achiziţionare	staţii	de	lucru	finalizată	
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e	obiectivelor	
prevăzute	în	
planului	de	
măsuri	

 
 

implementarea	
sistemelor	automate	
de	administrare	şi	

securitate	a	
infrastructurii	
informatice	

-	 Achiziţionarea	 celorlalte	
echipamente	 în	 derulare	 (laptop-uri,	
două	tablete,	switch-uri	etc.)	

6.3.2. Achiziţie	 server	
videoconferinţă	

-	Achiziţie	server	videoconferinţă	
-	 Teste	 de	 funcţionare	 şi	
interconectare	 server-terminale	
videoconferinţă	–	în	derulare	
-	Implementare	server	şi	terminale	de	
videoconferinţă	 –	 server	 instalat	 şi	 în	
curs	de	setare,	15	terminale	 instalate	
la	unităţi	şi	17	în	curs	de	achiziţie	

	 	 	

42. 	

6.4.	Implementarea	şi	
gestionarea	proiectului	
Sistemul	informatic	de	

management	a	
resurselor	(RMS)	

6.4.1. Activități	 planificate	 a	 se	
desfășura	în	2015	 Nicio	acţiune	întreprinsă	

ANP	 este	 beneficiar	 în	 acest	
proiect	 şi	 desfăşoară	 activităţile	
în	 funcţie	 de	 planul	 de	 activităţi	
stabilit	de	MJ.	
În	primul	semestru	al	anului	2015	
nu	s-a	primit	nimic	în	acest	sens.	

	 	

 
 
Unităţi	penitenciare	ce	nu	au	raportat:	Toate	unităţile	subordonate	au	raportat	stadiul	implementării	strategiei	–	acesta	a	fost	încărcat	pe	Portal	intern	–	
secţiunea	SCM	aferentă	unităţii	
 
 
 
 
Întocmit:	
Nume	şi	prenume:	Subcomisar	de	penitenciare	Cristina	Crăciun	
Funcţia:	ofiţer	specialist	Serviciul	Cabinet		
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Comisar	şef	de	penitenciare	
Gabriel	ILE	

Director	general	adjunct	

Comisar	şef	de	penitenciare	
Marian	STANCOVICI	

Director	general	adjunct	

Comisar	şef	de	penitenciare	
Ioana	Mihaela	MORAR	
Director	general	adjunct	

	 	 	
Comisar	şef	de	penitenciare	

Gheorghe	IFTINCA	
Director	

Direcţia	Management	Resurse	Umane	

Comisar	şef	de	penitenciare	
Marian	Cornel	POPESCU	

Director	
Direcţia	Siguranţa	Deţinerii	şi	Regim	Penitenciar	

Comisar	de	penitenciare	
dr.	Laurenţia	Florentina	ŞTEFAN	

Director			
Direcţia	Medicală	

	 	 	
Sucomisar	de	penitenciare	

Gabriela	PETROVICI	
Director	

Direcţia	Economico-Administrativă	

Comisar	şef	de	penitenciare	
Marius	ŞTEF	
Director	

Direcţia	Prevenirea	Criminalităţii	şi	Terorismului	

Comisar	şef	de	penitenciare	
Cristian	PLEŞA	

Şef		
Serviciul	Cooperare	şi	Programe	

	 	 	
Comisar	şef	de	penitenciare		

Roxana	PREDA	
Director		

Direcţia	Reintegrare	Socială	

Comisar	şef	de	penitenciare	
Niculae	TĂNASE	

Director	
Direcţia	Tehnologia	Informaţiei	şi		Comunicaţii	

Comisar	şef	de	penitenciare	
Cătălin	NIŢĂ	
Director		

Direcţia	Contencios	şi	Elaborare	Acte	Normative	
	 	 	

Subcomisar	de	penitenciare	
Loredana	CORDUNEANU		

Şef		
Serviciul	Psihologia	Personalului	

Comisar	şef	de	penitenciare	
Valentin	LUPU	

Șef		
Serviciul	Inspecţie	Penitenciară	

Funcționar	public		
Ani	DUMITRACHE	

Șef		
Serviciul	Audit	Public	Intern	

	 	 	

Subcomisar	şef	de	penitenciare	
Alice	NICOLA	

Coordonator	Compartiment	Informaţii	Clasificate	

Comisar	şef	de	penitenciare	
Marin	NAE	

Compartimentul	Managementul	Situaţiilor	de	
Urgenţă	

Subcomisar	de	penitenciare	
Cornelia	Lia	PLEŞA	

Coordonator	Compartimentul	Protecţia	Muncii	

	 	 	
	 Comisar	şef	de	penitenciare	

Daniela	POPESCU	
Şef	Serviciul	Cabinet	

	

 


