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A. PROFILUL INSTITUȚIEI
1. DESPRE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CRIMINOLOGIE
În Monitorul Oficial nr. 44 din 16 ianuarie 2017 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr.
14/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului National de
Criminologie, precum și pentru modificarea și completarea H.G. nr. 652/2009 privind
organizarea și funcționarea Ministerului Justiției.
Prin acest act normativ, a fost reînființat Institutul Național de Criminologie, organ de
specialitate cu personalitate juridică aflat în subordinea Ministerului Justiției ce are ca scop
asigurarea, pe baze științifice, a prevenirii și controlului criminalității.
Fenomenul criminalității, prin diversele sale forme de manifestare - corupția, violența,
delincvența juvenilă etc- reprezintă un fenomen social îngrijorător, proliferant atât la nivel
național, cât și în plan internațional. În acest context, obținerea unei viziuni unitare asupra
criminalității este necesară în vederea identificării soluțiilor de diminuare – prin prevenire și
combatere- a acestuia. O astfel de viziune nu poate fi obținută însă în afara coordonatelor
trasate de cercetarea și cunoașterea științifică, prin mijloacele și instrumentele puse la
dispoziție de criminologie.
Prin activitatea de cercetare criminologică derulată, Institutul își asumă rolul de entitate
unitară la nivel național, reînființarea sa reiterând demersului inițiat de primii criminologi
români și continuat de primul institut de criminologie, de a explica, analiza și anticipa
comportamentul antisocial, cu scopul final de a contribui la reacția eficientă împotriva
fenomenului infracțional. De asemenea, prin reînființarea Institutului se materializează
dorința României de a accede la rețeaua internațională a entităților de profil, astfel de
structuri ce susțin cercetarea științifică în domeniu fiind prezente în multe state ale lumii.
Astfel, MISIUNEA INSTITUTULUI este una ambițioasă - de a furniza o viziune sistematică
asupra criminalității în vederea conturării unei politici penale statale eficiente.
2. CADRUL LEGAL
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3. FUNCȚIILE ȘI ATRIBUȚIILE INSTITUTULUI NAȚIONAL DE CRIMINOLOGIE
În concordanță cu prevederile actului de înființare, în realizarea misiunii sale, Institutul
Național de Criminologie are următoarele atribuții:
organizarea activităților de cercetare și evaluare a criminalității din România pentru a
oferi o viziune unitară asupra nivelului acestui fenomen și a formelor sale de
manifestare;
participarea la elaborarea proiectelor de legi și a altor acte normative în domeniul
prevenirii și controlului criminalității;
organizarea manifestărilor științifice interne și internaționale pe teme de interes major
pentru sistemul judiciar;
accesarea mecanismelor de finanțare în domeniul cercetării;
realizarea de analize, studii, rapoarte privind cauzele și evoluția criminalității, pe care
le prezintă Ministerului Justiției în vederea luării unei decizii corecte, argumentate
științific, de politică penală și penitenciară;
diseminarea rezultatelor analizelor, studiilor, rapoartelor, prognozelor, proiectelor
realizate, prin diverse forme de comunicare, publicații tipărite sau în format electronic;
punerea la dispoziția instituțiilor și autorităților publice, cu titlu gratuit, a bazelor de
date statistice și documentare elaborate de Institut.

B. OBIECTIVELE INSTITUTULUI NAȚIONAL DE CRIMINOLOGIE
Dată fiind poziția Institutului Național de Criminologie de
instituție nou-înființată,
obiectivele acestuia pentru perioada august – decembrie 2018 au fost reprezentate de:
I.

LA NIVEL ADMINISTRATIV
Avansarea în etapele procesului de operaționalizare prin ocuparea posturilor vacante și
prin parcurgerea procedurilor aferente acestui proces.
Operaționalizarea Institutului reprezintă un proces complex, încă nefinalizat,
presupunând o serie de etape în vederea ocupării schemei de personal aprobate și
pentru creșterea și consolidarea capacității instituționale a Institutului Național de
Criminologie (inclusiv prin elaborarea și implementarea procedurilor interne de lucru,
precum și pentru asigurarea unui management eficient al resurselor).
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II.

LA NIVEL SUBSTANȚIAL

1. Asigurarea specializării și perfecționării continue a membrilor Institutului în activitatea
de cercetare;
2. Participarea la conferințe, colocvii, comunicări de specialitate din țară și străinătate;
3. Intensificarea colaborării cu specialiștii din minister sau din alte ministere, precum și cu
alți specialiști din domeniu;
4. Identificarea Institutului ca punct unic național de contact în ceea ce privește
cercetarea criminologică;
5. Integrarea Institutului în cadrul asociațiilor internaționale de profil.
6. Dezvoltarea proiectelor propuse/ aprobate de către Ministerul Justiției:
Elaborarea Monografiei Ministerului Justiției.

C.
I.

ACTIVITĂȚILE DERULATE DE INSTITUTUL NAȚIONAL DE CRIMINOLOGIE
ÎN PERIOADA AUGUST – DECEMBRIE 2018
LA NIVEL ADMINISTRATIV

În ceea ce privește latura administrativ - instituțională, etapele parcurse în procesul de
operaționalizare a Institutului Național de Criminologie au fost reprezentate, în perioada
august – decembrie 2018, de:
1. OCUPAREA POSTURILOR DE EXECUȚIE VACANTE
APROBATĂ PRIN H.G. NR. 17/ 2017.

DIN

STRUCTURA DE

PERSONAL

Conform prevederilor art. 4. din Hotărârea Guvernului nr. 14/2017, personalul
Institutului este format din personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și
procurorilor în condițiile Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, funcționari publici și personal
contractual.
Totodată, conform dispozițiilor art. 11, alin (1) din același act normativ, Institutul
funcționează cu un număr de 20 de posturi și dispune de un aparat administrativ propriu,
organizat în servicii, birouri sau compartimente.
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Structura organizatorică
a Institutului

În vederea ocupării posturilor vacante, Ministerul Justiției a luat măsurile necesare
pentru organizarea selecției competitive pentru personalul de specialitate juridică,
personalul contractual, precum și pentru funcționarii publici. Astfel, acestea s-au
materializat în:
Ocuparea celor 7 posturi de execuție vacante de personal de specialitate juridică
asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Institutului Național de Criminologie,
Serviciul Cercetare, în urma concursului organizat de Ministerul Justiției în perioada
martie - iulie 2018;
Ocuparea celor 3 posturi vacante corespunzătoare unor funcții contractuale din cadrul
Institutului Național de Criminologie, Biroul Economico-Financiar și Administrativ, în
urma concursului organizat de Ministerul Justiției în perioada iulie - august 2018;
Ocuparea a 3 din cele 7 posturi vacante corespunzătoare unor funcții publice din
cadrul Institutului Național de Criminologie, din care unul aferent Serviciului
Cercetare și două aferente Biroului Economico-Financiar și Administrativ, în urma
concursului organizat de Ministerul Justiției în perioada iulie - septembrie 2018;
Ocuparea unui post din cele 4 posturi vacante corespunzătoare unor funcții publice
din cadrul Institutului Național de Criminologie, Serviciul Cercetare, în urma
concursului organizat de Ministerul Justiției în perioada octombrie – noiembrie 2018.
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La finalul anului 2018, situația posturilor ocupate, respectiv vacante se prezenta astfel:
COMPARTIMENT

NR.
POSTURI

CATEGORIE PROFESIONALĂ +FUNCȚIE

OCUPATE

VACANTE

2

Personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și
procurorilor- funcție de conducere
(Director +Șef Serviciu Cercetare)

0

2

7

Personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor și
procurorilor- funcție de execuție

7

0

4

Funcționari publici – funcție de execuție

2

2

1

Funcționari publici – funcție de conducere
(Șef Birou)

0

1

3

Funcționari publici – funcție de execuție

2

1

3

Personal contractual – funcție de execuție

3

0

20

Nr. total de posturi din cadrul Institutului

14

6

SERVICIUL
CERCETARE

BIROUL
ECONOMICOFINANCIAR ȘI
ADMINISTRATIV

2. ELABORAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A INSTITUTULUI
NAȚIONAL DE CRIMINOLOGIE;

Conform art. 10, alin (2) din Hotărârea Guvernului nr. 14/2017, “organizarea,
atribuțiile și responsabilitățile compartimentelor prevăzute la alin. (1), precum și
organigrama Institutului se stabilesc prin Regulamentul de organizare și funcționare a
Institutului Național de Criminologie, aprobat prin ordin al ministrului justiției.” De
asemenea, dispozițiile art. 14 ale aceluiași act normativ prevăd că “Regulamentul de
organizare și funcționare a Institutului Național de Criminologie, precum și organigrama se
aprobă în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.”
Întrucât operaționalizarea Institutului Național de Criminologie a trenat în perioada
ulterioară adoptării actului de reînființare, primele posturi fiind ocupate în a doua
jumătatea a anului 2018, conceperea regulamentului de organizare și funcționare a
Institutului Național de Criminologie fost inițiată de către membrii Serviciului Cercetare
după încadrarea acestora pe post. Elaborarea acestuia a fost finalizată în luna noiembrie
2018, regulamentul aflându-se în prezent în ultima etapă a procedurii de aprobare.
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3. DEMARAREA PROCEDURILOR DE ACHIZIȚII PUBLICE ÎN VEDEREA
MATERIALELOR NECESARE ÎN DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII INSTITUTULUI;

ASIGURĂRII

La începutul perioadei de operaționalizare, patrimoniul inițial al Institutului, reprezentat
de echipamente și sisteme informatice, mobilier, aparatura birotică, precum și orice
alte active necesare, s-a asigurat prin intermediul transferurilor din patrimoniul
Ministerului Justiției. Ulterior ocupării posturilor vacante din cadrul Biroului EconomicoFinanciar și Administrativ, personalul responsabil a inițiat și derulat procedurile de
achiziții publice, produsele și serviciile achiziționate în perioada august- decembrie 2018
constând în:
-ștampile;
-materiale birotică, papetărie și consumabile;
-certificat digital și semnătură electronică;
-tăblițe personalizate intrare principală și secundară sediu M.J;
-bilete de avion deplasare curs de formare Balkanic Criminology, Dubrovnik,
Croația;
-bilete de avion deplasare Dialogul Strategic Regional privind Comerțul Ilicit în
Europa de Sud- Est, Siracusa, Italia;
-servicii catering conferință inaugurare I.N.C.;
-servicii cazare și masă pentru participantul străin la conferința de inaugurare a
I.N.C.
Valoare totală: 17,515.22 lei.

4. ACTIVITATEA DE SOLUȚIONARE A PETIȚIILOR ȘI A CERERILOR PRIVIND LIBERUL ACCES
LA INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC – 3 CERERI SOLUȚIONATE.
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II.

LA NIVEL SUBSTANȚIAL

Privitor la proiectele derulate în realizarea obiectivelor specifice, Institutul a inițiat și
desfășurat următoarele activități:
1. SPECIALIZAREA ȘI PREGĂTIREA CONTINUĂ A PERSONALULUI INSTITUTULUI
NAȚIONAL DE CRIMINOLOGIE
Procesul de selecție a personalului Institutului a reunit profesioniști în domeniul justiției
și absolvenți fără experiență anterioară în domeniul cercetării criminologice, făcând
necesară formarea acestora prin desfășurarea de activități specifice. În perioada august
– decembrie 2018, acestea au fost reprezentate de:
Documentarea și pregătirea individuală a membrilor Serviciului Cercetare din cadrul
I.N.C. în vederea însușirii unor noțiuni generale, precum și din aria unor tematici
specifice din domeniul criminologiei, în perspectiva elaborării unor studii ulterioare;
Participarea a trei dintre membrii Serviciului de Cercetare la cursul intensiv de
criminologie „Balkanic Criminology”, desfășurat la Dubrovnik în perioada 21-26
octombrie 2018. Cursul, organizat anual încă din 2014, este un eveniment de tradiție
al Max Planck Partner Group for Balkan Criminology în colaborare cu Facultatea de
Drept a Universității din Zagreb.
Prin participarea la acest curs, s-au atins o serie de obiective importante în
desfășurarea activității Institutului, printre care se numără:
 stabilirea unei baze de cunoștințe în domeniul cercetării criminologice pentru mai
buna gestionare a proiectelor viitoare ale Institutului;
 dobândirea de vizibilitate în plan regional a Institutului;
 cunoașterea experților criminologi la nivel regional și de dezvoltare a unor
potențiale relații de colaborare.
Activități de documentare, identificare și centralizare în vederea constituirii unei
biblioteci virtuale conținând lucrări de specialitate (criminologie, sociologie,
psihologie, științe juridice), în prezent aceasta incluzând peste 50 de titluri de carte
în limbile română, engleză și franceză.
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2. PARTICIPAREA LA CONFERINȚE, COLOCVII, COMUNICĂRI DE SPECIALITATE DIN
ȚARĂ ȘI STRĂINĂTATE
În decursul ultimului trimestru al anului 2018, colectivul Institutului Național de
Criminologie a participat la două manifestări relevante pentru activitatea de cercetare a
stadiului și formelor criminalității în societatea contemporană, și anume:
Conferința „Abordarea multidisciplinară în domeniul prevenirii și combaterii
criminalității informatice”, organizată în perioada 16 noiembrie 2018 de către
Asociația Române de Științe Penale, cu sprijinul unor specialiști de la nivelul statelor
membre ale UE, precum și de la nivel național;
Dialogul Strategic Regional privind Comerțul Ilicit în Europa de Sud- Est, organizat
de Institutul de Justiție Penală și Drepturile Omului din Siracusa în perioada 5 - 6
decembrie 2018, în Siracusa, Italia.
3. INTENSIFICAREA COLABORĂRII CU SPECIALIȘTII DIN MINISTER SAU DIN ALTE
MINISTERE, PRECUM ȘI CU ALȚI SPECIALIȘTI DIN DOMENIU
Pentru a marca reînființarea structurii specializate centrale din subordinea Ministerului
Justiției, cât și pentru dobândirea vizibilității în plan național și internațional în
perspectiva stabilirii unor viitoare relații de colaborare, Institutul, împreună cu
Ministerul Justiției, au organizat Conferința de inaugurare a I.N.C.
Evenimentul a avut loc în data de 14 decembrie 2018 în sediul Palatului Parlamentului.
La lucrările reuniunii au fost prezente personalități din sistemul judiciar, din mediul
academic, cercetători, precum și reprezentanți ai asociațiilor naționale și internaționale
din domeniul dreptului, creându-se astfel o punte de legătură între Institut și toți actorii
implicați în înfăptuirea actului de justiție.
4. DEZVOLTAREA
JUSTIȚIEI

PROIECTELOR

PROPUSE/

APROBATE

DE

CĂTRE

MINISTERUL

Elaborarea Monografiei Ministerului Justiției;
Pornind de la inexistența unei lucrări care să trateze din punct de vedere diacronic și
integrator Ministerul Justiției, membrii Serviciului Cercetare al I.N.C. au desfășurat
activități de concepere, documentare și redactare a Monografiei Ministerului Justiției
având ca reper perioada 1831 – prezent. Lucrarea s-a dezvoltat în șapte capitole,
dedicate evoluției Ministerului în contextul schimbărilor de regim politic pe care
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societatea românească le-a cunoscut în perioada menționată, rolului Ministerului în
prezent în plan național, dar și internațional, precum și miniștrilor justiției.

Contact
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