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încheiat cu ocazia şedinţei Consiliului de Conducere al ANP 
 
 
 

 Locaţie: Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Sala de protocol – et.7 

 Data şedinţei: 11.10.2012 

 Ora: 10.00 

  
Participanţi: 
Din partea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 

 Comisar şef de penitenciare Marian STANCOVICI – Director general adjunct  

 Comisar şef de penitenciare Claudiu Catalin BEJAN - Director general adjunct 

 Comisar de penitenciare dr. Laurentia ŞTEFAN – Director Direcţia Medicală 

 Comisar şef de penitenciare Manuela PIELEANU – Director Direcţia Contencios şi Elaborare 
Acte Normative 

 Comisar şef de penitenciare Adrian TULEASCA– Director Direcţia Economico-
Administrativă 

 Comisar şef de penitenciare Gheorghe IFTINCA– Director Direcţia Management Resurse 
Umane 

 Comisar şef de penitenciare Ioan BLAGA– Director Direcţia Inspecţie Penitenciară 

 Comisar de penitenciare Adrian OLTENAS– Şef Serviciu Informaţii Clasificate 

 Comisar şef de penitenciare Niculaie TANASE– pt Director Direcţia Tehnologia Informaţiei 
şi Comunicaţii  

 Comisar şef de penitenciare Marius STEF– Director Direcţia Prevenirea Criminalităţii in 
Mediul Penitenciar 

 Subinspector de penitenciare Georgiana GHERMAN– pt Şef Birou Relaţii Publice şi Mass-
Media 

 Subcomisar de penitenciare Ioana MORAR– Director Direcţia Reintegrare Socială 

 Comisar şef de penitenciare Nicolae TOMESCU– Compartimentul Managementul 
Situaţiilor de Urgenţă 

 Comisar şef de penitenciare Cristian PLESA– Şef Serviciu Cooperare şi Programe 

 Subcomisar de penitenciare Maria GEORGESCU – Şef Serviciu Cabinet şi Registratură 
Generală 

 
Din partea organizaţiilor sindicale 

 Mihaela NEACSU – Vicepreşedinte SNLP 

 Sorin DUMITRASCU – Preşedinte FSANP 
 
 
Ordinea de zi: 
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1. Necesitatea fundamentării unui plan de acţiune comun cu Ministerul Justitiei pentru 
includerea sistemului penitenciar ca o prioritate în ceea ce priveşte eligibilitatea accesării liniilor 
de finanţare pentru etapa 2014-2020; importanţa accesării unor proiecte pe linia construirii de 
penitenciare noi/infrastructură – comisar şef de penitenciare Cătălin Claudiu Bejan, director 
general adjunct 

2. Necesitatea includerii distincte a romilor în grupul ţintă în cadrul aplicaţiilor ce vor fi 
accesate din fonduri norvegiene – SCP  

3. Situaţia împuternicirilor pe funcţiile de conducere – DMRU  
4. Analiza impactului la nivelul sistemului penitenciar a rectificării bugetare – DEA 
5. Alte probleme:  

a. Analiză privind transformarea a 4 funcţii şef serviciu în şef birou (asistenţă 
psihosocială la Penitenciarele Bistriţa şi Satu-Mare, respectiv financiar la 
Penitenciarele de minori şi Tineri Târgu Mureş şi Tichileşti); 
b. Reluarea concursului pentru ocuparea unor funcţii vacante de director şi 
director general adjunct 
c. Organizarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director general, măsuri 
privind încurajarea participării, având în vederea ca practica curentă anterioară a 
restrâns participarea şi implicit calitatea selecţiei  
d. Modificarea OMJ privind procedura disciplinara, principii; 
e. Aprobarea Deciziei privind protecţia personalului din sistemul administraţiei 
penitenciare  
f. Asigurarea fondurilor necesare pentru formare profesională şi îmbunătăţirea 
condiţiilor de muncă 
g. Aplicarea deciziei privind schimbarea şi mutarea din funcţie, eliminarea 
deciziilor arbitrare  
h. Decontarea cheltuielilor de transport pentru personalul din sistemul penitenciar 
în scopul unificării practicii în materie la nivelul unităţilor penitenciare – DEA şi 
DCEAN 
i. Decizia privind acordarea de zile libere în compensare pentru lucrul în zilele de 
sărbătoare sau de repaus săptămânal – identificare disfuncţionalităţi ale 
programului informatic – DTIC şi DSDRP 
j. Pontarea personalului pentru zilele de concediu de odihnă, acordarea 
concediului de odihnă concurent cu recuperări şi zile libere sa u de sărbătoare legală 
– DSDRP  

Probleme abordate: 

 Directorul general abordează punct cu punct tematica prezentată în ordinea de zi a 
şedinţei CC 

 FSANP – pune în discuţie situaţia doamnei Negoiţă, prezentă la şedinţa CC, 
susţinând că la Penitenciarul Ploieşti procedura de scoatere la concurs a postului de 
consilier juridic nu a fost respectata de către directorul unităţii; dacă exista optiunea 
directorului şi este motivata atunci argumentele sunt de inteles; solicita sprijin pentru 
doamna care a fost neindreptatita si atentie pentru a actiona transparent in acest sens; 

 Directorul general dispune sa se stabileasca o periodicitate in ce priveste 
mutarea si schimbarea din functie; 

 Directorul DMRU precizează că in ce priveste scoaterea la concurs directorii 
de unitati vor stabili ce posturi de scot la concurs in functie de nevoi; 

 Directorul general dispune ca DMRU sa ii explice procedura de scoatere la 
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concurs directorului de la Penitenciarul Ploiesti. 

 Reprezentantul FSANP nu pune in discutie dacă doamna Negoiţă indeplineste conditiile 
pentru participare ci daca postul a fost analizat si scos la concurs; 

 Directorul DMRU informează ca principiul a fost stabilit de la inceput, in legatura cu 
scoaterea posturilor pentru mutare sau schimbare din functie; 

 Directorul DMRU precizeaza ca ANP nu vrea sa sustina o mobilitate excesiva prin 
schimbarea sau mutarea din functie; Nu considera ca punerea pe tapet a posturilor in 
situatia mutarii este una oportuna functie de nevoile personalului; 

 Directorul general revine si considera ca directorul Penitenciarului Ploiesti nu a comunicat 
corespunzator in ce priveste speta in discutie; 

 Directorul DMRU aduce la cunostinţa participanţilor că a fost informat ca directorul va 
analiza solicitarea de schimbare si va fi reluata procedura. 

 Reprezentantul FSANP considera nedrept ca functia sa nu fie luata in calcul pentru 
schimbare dar să fie avută în vedere pentru mutare; apreciaza oportun sa se reia 
procedura; 

 Doamna Negoita a solicitat schimbarea pe functie fara sa primeasca raspuns. Considera ca 
este o problema de comunicare care spera sa se rezolve in timp util. Isi prezinta traseul 
profesional avand si responsabilitati de consilier juridic. A cerut parerea Uniunii 
consilierilor juridici si i s-a comunicat ca este consilier juridic definitiv;  

 Directorul general precizeaza ca aspectele tehnice vor fi analizate odata cu reluarea 
procedurii. 

 
Punctul 1.  

Director general adjunct Bejan 

 Informeaza ca Direcţia Medicală si şeful UIP TB au semnalat ca exista un memorandum cu 
stabilirea a 10 teme si 2 comisii suplimentare cu subiectul pe agenda de accesare a 
fondurilor europene in perioada 2014-2020;  

 A solicitat prioritizarea nevoilor identificate la nivelul sistemului penitenciar în perspectiva 
includerii ANP in lista de prioritati, astfel incat instituţia sa poata accesa aceste fonduri; 

 Au contactat reprezentanti ONG si alte institutii colaboratoare pentru sprijin. Rugamintea 
este de a le permite sa prezinte Directorului general o nota cu doua directii de actiune; 
Concret, vor fi organizate doua intalniri, una cu ONG, reprezentanti guvernamentali si 
elaboarrea unor demersuri din partea Ministerului Justitiei adresate unor 
europarlamentari pentru sustinere in atragerea acestor fonduri; 

 Director general adjunct  Stancovici sustine ca pentru construirea unui penitenciar 
nu e suficienta abordarea, se pare ca vor fi fonduri disponibilie si acum este momentul 

 Directorul general solicita sa se intocmeasca o nota pentru a sustine demersul catre 
Ministerul Justitiei 

 SCP informeaza ca in comunicarea precedenta se mentioneaza despre FSE si 
FEDER astfel incat sa existe posibilitatea de construire cu 15% din partea FEDER; acestea 
puteau fi accesate numai pentru institutiile din subordinea autoritatilor locale; intrebarea 
este daca pentru institutii de interes national pot fi accesate fonduri europene; 

 Pentru accesarea fondurile de coeziune, ANP poate fi eligibil prin parteneriat cu 
autoritatile locale; 

 Directorul general considera ca trebuie sa se identifice posibile parghii catre institutiile de 
suport; 

 Director general adjunct Bejan informeaza ca e important sa identificam portite catre 
MAE; 
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 DM precizeaza ca suntem eligibili pe cateva paliere pentru accesare fonduri pentru 
domeniul sanatatii; 

 
Punctul 2.  

 SCP informeaza ca se pun in discutie 5.5 milioane euro, sunt 4 aplicatii finalizate ca 
proiecte predefinite; 10% din suma trebuie sa fie alocata populatiei rroma; ANP nu are o 
situatie certa a numarului acestora, declararea fiind voluntara; 

 Prezinta cele 4 proiecte si bugetele alocate precum si scopurile acestora; 

 Director general adjunct B considera cat trebuie luate in considerare presiunile 
care se exercita asupra sectiei exerioare Cluj si se pare ca si in privinta Centrului Arad; 

 Directorul general informeaza in legatura cu demersurile referitoare la CA Cluj 
pentru ca spatiile sa fie folosite fara sa fie afectat personalul; 

 SCP revine si propune ca solutie ca ONG sa intre in unitati si sa selecteze 
romii pt a fi inclusi in programe; 

 Se pune in discutie problema discriminarii si a unor cauze castigate din 
       aceasta cauza; 

 Directorul general considera buna ideea ca selectia sa fie realizata de ONG; 

 Director general adjunct Bejan considera ca e oportun sa apelam nu doar la 
agentia romilor, ci cu tipurile de ONG care sa pot implica impartial; 

 SCP informeaza ca in decurs de o saptamana trebuie rezolvata aceasta 
chestiune; 

 SCP relateaza si despre discriminarea pozitiva. 
 

Punctul 3. 

 Se discuta situatia imputernicirilor pe functii de conducere. 

 Directorul general informeaza ca va fi scos OMJ pt .... 

 FSANP informeaza sa ia in calcul posibilitatea ca multe imputerniciri vor fi declarate ilegale 
si vor actiona retroactiv negativ dpdv financiar in caz de castig. 

 Directorul general propune sa ramana Dna Pieleanu pe DZU pana la finalizarea 
concursului, iar daca durata concursului va depasi o luna se va relua discutia pe tema 
aceasta 

 SNLP intreaba cat va dura concursul pana la finalizare. Nu e corect ca asumandu-si 
raspunderea indeplinirii functiei prin dzu, dpdv financiar persoana sa nu fie remunerată 
pentru munca indeplinita. Solutia este ca acest concurs sa fie finalizat cat mai repede 
posibil. 

 Director general adjunct Bejan  sustine ca concursurile trebuie finalizate si sustine ca 
exista proiecte importante care pot fi duse la bun sfarsit daca se asigura continuitatea. 

 FSANP considera ca trebuie sa se gaseasca o solutie unitara; 

 SNLP propune imputernicirile iar daca OMJ va fi deblocat de la Ministerul Justitiei 
inseamna ca concursul se va finaliza. 

 Directorul general dispune sa se revina asupra celorlalte situatii si sa se continue 
imputernicirea cu pauza. 

 Directorul general supune discutiilor propunerea ca dl Fabri Felix sa preia comanda la 
Penitenciarul Colibasi. Referintele sunt pozitive. 

 DPCT considera importanta sustinerea ANP pe zonele unde nu e experimentat. 

 FSANP informeaza ca opinia la nivelul unitatii e ca trebuie sa vina cineva din exterior.  

 Se voteaza pt Fabri Felix. 
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 Directorul general intreaba cat de repede se pot scoate la concurs aceste functii. 

 DMRU informeaza ca nu exista optiunea prelungirii imputernicirii in aceste cazuri şi ca  
incepand cu 15.11 se vor scoate la concurs. 

 Directorul general solicita pregatirea documentatiei pentru scoatere la concurs si inclusiv 
pt functia de director general. 

 DMRU informeaza ca mai sunt doua propuneri pt BRPMM si SCRG. 

 Posturile va fi scos la concurs in luna decembrie conform calendarului.  

 De acord. 
 

Punctul 4. 

 Director DEA prezinta necesarul de resurse financiare pe titluri bugetare. 

 SNLP – a constatat probleme majore in buget la nivelul penitenciarelor, in principal 
referitor la salariile oamenilor din la spitalele penitenciar; Spitalul Jilava e in situatia cea 
mai critica; Pentru ca data de 10 noiembrie 2012 e aproape, solicita solutii imediat; pune 
in discutie inclusiv problema personalului din penitenciare ca urmare a rectificarii 
bugetare trecute; nu s-au facut demersurile de persoanele in drept pentru acoperirea 
acelui deficit; Bugetul de la Rahova a avut doar 84 lei pe materiale protectie in timp ce alte 
unitati nu au avut fonduri alocate pe acest segment; 

 Au fost luate fonduri din veniturile proprii si mutate la plata utilitati si hrana detinuti 
lucru care a destabilizat bugetul unitatilor personalul  

 DM a inititat toate raportarile, SP Colibasi va trimite doc la CASAOPSNAJ celelalte in 
curand, pt reglementarea situatiei. Pt Sp Jilava a fost acordata o suplimentare pe 
contracte. Din banii de asistenta primara vor primi doar 15%.  

 Director general adjunct Bejan face doua precizari, CASAOPSANJ precizeaza ca au 
rezervat fondurile pentru alocarea banilor pe asistenta primara. Actele sunt semnate, 
dar nu stim cand sosesc banii. Ponderea cea mai mare este reprezentata de sporul 
TBC. Gresala partiala a fost a comisiei de acordare a sporului TBC, acesta fiind dat pe 
baza buletinelor de determinare. 

 Directorul general informeaza ca a avut loc o intrevedere cu directorul si comisia si de 
la momentul intalnirii nu s-a facut nimic pana acum. 

 Director general adjunct Bejan a luat in calcul solutia infiintarii a 3 cabinete medicale 
la Spitalul Jilava pt rezolvarea problemelor la aceasta unitate. 

 DM informeaza ca pe Legea 95, in ultimele 6 luni au fost initiate 6 propuneri de 
modificare, art 190 lit j care solutioneaza problema in sine. 

 Director DEA prezinta bugetarea ANP pe 2011 si 2012, fiind aprobat diminuat. 

 Directorul general puncteaza ca la rectificare primim 8 milione pentru bunuri si servicii 
si să se caute si alte solutii pentru carburanti si hranire. 

 SNLP sunt nemultumiti de impartirea bugetului pe unitati. Solicita o revizuire a acestei 
impartiri. 

 
Punctul 5.  
 a   DMRU – prezinta situatia existenta; 

 FSANP sustine sa nu se faca nicio modificare in state pana la reorganizare pt a avea o 
perspectiva pe 5 ani. Propunerea este de a avea discutii pe state pentru a nu se crea 
situatii de a avea sef serviciu pe functiile de sef birou. 

 Se discuta situatia punctuala. 

 SNLP are o problema referitoare la Penitenciarul Tg Mures si considera ca nu tb sa ne 
raportam la nr. Ppl si nu trebuia desfiintata/transformata  fctia de director aj ec.- adm. 
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 Director general adjunct Bejan -  referitor la Penitenciarul Tg Mures considera că nu se 
poate extinde decat pe verticala. 

 FSANP solicita un termen pentru discutii pe tema statelor , acestea nu mai sunt 
adaptate nevoilor actuale. 

 DMRU considera ca trebuie reluate discutiile iar dinamica ppl este in continua 
crestere. Problema este ca la aceasta data sa ne incadram in numarul de posturi 
alocate in sistem şi propune sa se intitieze activitatea de incepere, sa avem o imagine 
a problematicii din unitati si propuneri ca intalnirile sa se faca in teritoriu, la nivel 
regional.  

 Directorul general solicita sa se stabileasca niste principii de urmat. Decizia cu grupul 
de lucru va fi emisa luni dimineata. 

b    FSANP intreaba ce se intampla cu reluarea concursurilor pentru functia de 
       Director general si adjunct, urmeaza OMJ pentru scoatere la concurs. 
d.   Se lucreaza, va fi finalizat. A fost trimisa la monitorul oficial.  
e.   SNLP intreaba ce se intampla cu OMJ cu privire la  privind  acordare sporului  CFP si 
sporului pt proiecte. 

 Director general adjunct Bejan comunica ca a dat OMJ la DCEAN pentru acordarea 
unor clase de salarizare similar cu MAI. 

 Director general adjunct Bejan considera ca e mult mai oportuna acordarea de clase 
de salarizare decat sporuri retroactive. 

 SNLP spune ca au fost omise 6 persoane pt acordare spor CSP. Nu au primit banii 
pentru ca nu s-au transmis punctele de vedere ale MJ/ANP catre unitati. 

f. Directorul general comunica faptul ca in acest moment nu sunt fonduri pentru 
      deplasari. 

 FSANP informeaza ca formarea profesionala este vitala.  

 DMRU sustine ca fondurile pentru formare profesionala nu sunt afectate si vor fi 
afectate doar in situatia cand nu se identifica fonduri pentru transport si diurna. 

 FSANP spune despre planul de formare promis cu data de 1 iunie de catre DMRU pe 
formare profesionala. 

 Director general adjunct Bejan informeaza despre demersuri pentru structurile din 
ordine publica si siguranta nationala referitor la asigurarea salariilor peste medie. Din 
bugetul institutiei ponderea cheltuielilor de personal este intre 70-75%. Proportia este 
ca aceasta este alocata cheltuielilor de personal sens in care restul procentului este 
afectat pentru celelalte cheltuieli. 

 FSANP considera ca este alta discutia daca fondurile pentru formare nu sunt cele 
afectate, ci doar cele pentru transport. 

g. FSANP sunt discutii referitoare la  procedura.Solicita verificarea modului in care 
      se deconteaza transportul. 

 SNLP considera ca directorii tb sa respecte legea, nu sa emita decizii dincolo de 
prevederile legale. 

 Directorul general solicita ca impreuna cu Reprezentantii Organizatiilor Sindicale sa se 
creeze un mecanism de verificare, astfel incat directorul unitatii sa poata verifica daca 
se indeplinesc conditiile corespunzator. Solicita emiterea unui punct de vedere comun 
care sa fie trimis in unitati pt a avea un mod de actiune unitar. 

 FSANP solicita sa se analizeze raspunsul de la Ministerul Justitiei si solicitarea ANP.  

 SNLP info ca ANP a facut solicitarea catre Ministerul Justitiei, iar raspunsul a fost ca 
decontarea sa se faca in limita a 70Km.pana la 70%. Propunerea de modificare s-a 
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facut de anul trecut asta vara. Si intelege ca a fost trimis la guvern  MO. DEA a solicitat 
punct de vedere. 

 Directorul general solicita se se analizeze documentatia trimisa si primita de la 
Ministerul Justitiei. 

 Director general adjunct Bejan apreciaza ca nu trebuie decontat transportul daca 
domiciliul este proprietate personala, iar resedinta si-o muta in afara localitatii unde 
este penitenciarul. 

 Directorul DIP considera ca pe textul actual de lege nu se poate deconta fiind vorba de 
domiciliu sau resedinta. 

 Directorul general dispune analiza si discutii. Director DIP are material pana in iulie cu 
prezentare deconturi transport pentru fiecare unitate. Legal nu poti impune cate 
persoane sa fie transportate in masina.  

 SNLP la transport solutia se identifica daca se modifica HG. 

 DCEAN va face adresa cu pct de vedere unitar cu colaborare Reprezentatilor 
Organizatiilor Sindicale. 

 FSANP adduce aminte despre cele 5 cazuri punctuale de imputerniciri pt discutii. 
Solicita analiza acestora. Le-a trimis la Director general adjunct Muresan. Au fost 
trimise si pe cabinet.  

 DTIC nu exista un program informatic care sa efectueze pontajul 

 FSANP sustine ca modificari trebuiesc aduse la foaia de calcul pentru ca unii nu pot 
opera modificari, nu pot ponta decat 8 ore libere. Solicita sa se analizeze si 
inventarieze unitatile care nu pot ponta mai mult si informa in legatura cu aceasta 
problema. 

 DSDRP sustine cate problem legate de pontaj s-au identificat in untiati. 

 Directorul general informeaza ca a fost transmisa macheta, s- a discutat cum se face 
pontajul, propune sa se stabileasca un grup de lucru pentru verificare mod de aplicare 
a deciziei in unele unitati penitenciare şi apreciaza că DIP poate introduce ca obiectiv 
la misiunile ulterioare. 

 Directorul general puncteaza ca in decizia anterioara se precizeaza ca la 3 luni se 
reevalueaza situatia. Vor fi necesare date din teritoriu. 

 Director general adjunct Bejan - Comisia mixta trebuie sa evalueze in teritoriu si 
directorul sa aprecieze daca se aplica correct. 

 Directorul general dispune ca va fi facuta o solicitare pt analiza in teritoriu de catre 
comisiile din teritoriu si sa ne informeze in legatura cu modul de aplicare.   

 Directorul general dispune ca ultimul punct sa se analizeze si modul in care e pontat 
personalul pentru zile de concediu concurent cu recuperari. 

 DMRU sustine ca nu se respecta HG referitor la planificarea concediilor. Ar preveni si 
rezolva problema. 

 DMRU propune 2 probleme. S-a incheiat concursul pt institutiile ce pregatesc personal 
pt penitenciare si prezinta situatia locurilor ocupate la SNAP Tg Ocna, Academia de 
Politie si alte institutii de invatamant. Cresterea cifrei de scolarizare se ridica la 250% 
fata de anii anteriori. 

 FSANP solicita rediscutarea posibilitatii revenirii la FF la Academia de Politie. DMRU 
vor sa se concentreze pe acreditarea unui master pt domeniul executional penal. 

 DMRU informeaza despre a 5-a reuniune a retelelor de formare europeana cu 
participare din partea reprezentantilor ANP. Prezenta apreciata. 2014 exista 
propunerea de organizare a intalnirii retelei in Romania. Tema propusa a fost 



 

Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România 
www.anp-just.ro 

 

extinderea retelei la nivelul European cu Belgia, Spania, Olanda, Irlanda inclusiv pentru 
schimb  de experienta. 

 Director general adjunct Bejan supune atentie constituire prin DZU a unui grup de 
lucru pentru dezinsectie si deratizare pentru ca unitatile sa poata angaja servicii 
profesioniste pentru lupta in focar. 

 Directorul genereal informeaza ca s-au achizitionat substante, dar modul de actiune e 
deficitar. 

 Director general adjunct Bejan supune aviz de principiu de la CC pt doua proiecte cu 
parteneri principali Penitenciarul Poarta Alba si IZone Romania.  

 Directorul general informeaza ca nu se opune nimeni,  

 FSANP  informeaza ca de la 1 noiembrie vicepresedinte FSANP se va suspenda din 
funcţieisi va dubla personalul.  

 
Măsuri şi termene 

 solicitare pt analiza pontajului in teritoriu de catre comisiile din teritoriu si  informarea 
in legatura cu modul de aplicare.  - Termen 22.10.2012 pentru unitati si 31.10.2012 pt 
comisia ANP -  Responsabil DEA 
 

Au luat cunoştinţă 
Din partea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 

 Comisar şef de penitenciare Marian STANCOVICI – Director general adjunct  

 Comisar şef de penitenciare Claudiu Catalin BEJAN - Director general adjunct 

 Comisar de penitenciare dr. Laurentia ŞTEFAN – Director Direcţia Medicală 

 Comisar şef de penitenciare Manuela PIELEANU – Director Direcţia Contencios şi Elaborare 
Acte Normative 

 Comisar şef de penitenciare Adrian TULEASCA– Director Direcţia Economico-
Administrativă 

 Comisar şef de penitenciare Gheorghe IFTINCA– Director Direcţia Management Resurse 
Umane 

 Comisar şef de penitenciare Ioan BLAGA– Director Direcţia Inspecţie Penitenciară 

 Comisar de penitenciare Adrian OLTENAS– Şef Serviciu Informaţii Clasificate 

 Comisar şef de penitenciare Niculaie TANASE– pt Director Direcţia Tehnologia Informaţiei 
şi Comunicaţii  

 Comisar şef de penitenciare Marius STEF– Director Direcţia Prevenirea Criminalităţii in 
Mediul Penitenciar 

 Subinspector de penitenciare Georgiana GHERMAN– pt Şef Birou Relaţii Publice şi Mass-
Media 

 Subcomisar de penitenciare Ioana MORAR– Director Direcţia Reintegrare Socială 

 Comisar şef de penitenciare Nicolae TOMESCU– Compartimentul Managementul 
Situaţiilor de Urgenţă 

 Comisar şef de penitenciare Cristian PLESA– Şef Serviciu Cooperare şi Programe 

 Subcomisar de penitenciare Maria GEORGESCU – Şef Serviciu Cabinet şi Registratură 
Generală 

 
Din partea organizaţiilor sindicale 

 Mihaela NEACSU – Vicepreşedinte SNLP 

 Sorin DUMITRASCU – Preşedinte FSANP 
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Intocmit 
Subcomisar de penitenciare Maria Georgescu 
Şef Serviciu Cabinet şi Registratură Generală 


