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REFERAT  DE  APROBARE  

a proiectului de ordin al ministrului justiţiei pentru modificarea și completarea 
Ordinului ministrului justiției nr. 2478/C/2010 pentru aprobarea Regulamentului 

privind condiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru 
ocuparea, prin avansare în funcţie, trecerea agenţilor în corpul ofiţerilor şi din sursă 

externă, a posturilor vacante de funcţionar public cu statut special din sistemul 

administraţiei penitenciare, cu modificările și completările ulterioare 

 

 
În Monitorul Oficial al României nr. 751 din 10 noiembrie 2010 a fost publicat 

Ordinului ministrului justiției nr. 2478/C/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind 

condiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea, prin 
avansare în funcţie, trecerea agenţilor în corpul ofiţerilor şi din sursă externă, a posturilor 

vacante de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. 
 Actul normativ a fost modificat și completat ulterior prin Ordinul ministrului justiției nr. 
2119/C/2011, aducându-i-se de asemenea, o rectificare la 27 februarie 2012.  

Prezentul proiect de modificare și completare a ordinului menționat are în vedere o 
serie de aspecte care conduc la simplificarea unor proceduri de concurs, reducerea unor 

termene ale etapelor de concurs, descentralizare în sensul acordării competenței 
decizionale directorilor unităților subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor 
pentru organizarea și desfășurarea concursurilor de ocupare a funcțiilor vacante de 

execuție. 
Sunt propuse modificări referitoare la: 

Reducerea de la 45 la 30 de zile a termenului scurs între publicarea anunțului privind 
organizarea concursului și susținerea proiectului de management în cazul concursurilor 
pentru ocuparea posturilor vacante de director general, director general adjunct, director de 

direcţie în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi de director de unitate 
penitenciară, respectiv între termenul scurs între publicarea anunțului și susținerea 

concursului pentru ocuparea posturilor vacante de funcţionar public cu statut special, altele 
decât cele de director general, director general adjunct, director de direcţie şi director de 
unitate penitenciare.  

Reducerea termenului de depunere a dosarelor complete de concurs la structura de 
resurse umane de la 15 la 10 zile. 

Stabilirea ca document medical de concurs a fișei de aptitudini prin care se certifică 
de către medicul de medicina muncii capacitatea de muncă pentru postul pentru care 
optează candidații. 

În cazul proiectului de management se propune un maximum de 6000 de cuvinte, 
inclusiv eventualele anexe. 

Modificarea componenței comisiilor de concurs, respectiv a celor de soluționare a 
contestațiilor.  

Stabilirea unor criterii suplimentare de departajare a candidaților în situația obținerii 

unor rezultate egale la concurs. 
O mai buna precizare și clarificare a termenelor de depunere a contestațiilor, 

respectiv de soluționare a acestora.  
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Precizarea unui termen precis în legătură cu momentul în care se verifică existența 
sancțiunilor disciplinare neradiate, respectiv până la data limită de depunere a dosarelor de 
concurs. 

Posibilitatea depunerii documentelor necesare înscrierii la concurs prin intermediul 
corespondenței electronice sub rezerva certificării cu originalul până la data limită de 

depunere a dosarelor de concurs. 
Reașezarea probelor de concurs prin relocarea probei interviului din poziția de primă 

probă de concurs înaintea probei scrise, ulterior probei sportive și celei practice. 

În cazul concursurilor organizate pentru ocuparea posturilor vacante de funcţionar 
public cu statut special, altele decât cele de director general, director general adjunct, 

director de direcţie şi director de unitate penitenciare s-a propus ca nota minimă de admitere 
să fie nota 6 (șase).  

Faţă de cele prezentate mai sus, a fost întocmit prezentul proiect de ordin al 

ministrului justiţiei pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului justiției nr. 
2478/C/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de participare, organizare şi 

desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea, prin avansare în funcţie, trecerea agenţilor în 
corpul ofiţerilor şi din sursă externă, a posturilor vacante de funcţionar public cu statut 
special din sistemul administraţiei penitenciare, pe care îl supunem aprobării. 

 
Cu deosebită considerație, 
 

 
Comisar șef de penitenciare Marius VULPE 

Director general 
Administrația Națională a Penitenciarelor 

 
 

Comisar șef de penitenciare Cătălin Blazian STROE 

Director general adjunct 
Administrația Națională a Penitenciarelor 

 

 

Comisar șef de penitenciare Gheorghe IFTINCA 
Director 

Direcția Management Resurse Umane  
 

 
Comisar șef de penitenciare Florin Cătălin NIȚĂ 

Director  

Direcția Contencios și Elaborare Acte Normative 

 
 

Comisar șef de penitenciare Valentin POPESCU 
Șef serviciu 

Serviciul Resurse Umane 

 
Comisar șef de penitenciare Sorin MUNTEANU 

Șef serviciu 
Serviciul Metodologie și Elaborare Acte Normative  
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