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PROCES - VERBAL 
 nr. 27547 din 11.07.2013 

încheiat cu ocazia şedinţei Consiliului de Conducere al ANP 
 
Locaţie: Administraţia Naţională a Penitenciarelor – Sala de protocol – et. 7 
Data şedinţei: 11.07.2013 
Ora: 09.00 
 

 Participanţi: 
 

1.  Comisar şef Marian STANCOVICI  Director General Adjunct ANP  
2.  Comisar şef Gheorghe IFTINCA Director DMRU 
3.  Comisar şef Marian POPESCU Director DSDRP 
4.  Comisar şef Pompiliu DIMA Director DEA 
5.  Comisar şef Laurenţia Ştefan Director DM 
6.  Subcomisar Ioana MORAR Director DRS 
7.  Comisar şef Marius ŞTEF Director DPCT 
8.  Comisar şef Cătălin NIŢĂ Director DCEAN 
9.  Comisar şef Valentin LUPU Director DIP 
10.  Comisar şef Niculae TĂNASE DTIC 
11.  Inspector principal Iuliu OANĂ SCP 
12.  Comisar şef Adrian OLTENAŞ Şef SIC 
13.  FP Ani DUMITRACHE Director DAPI 
14.  Inspector principal Cornelia PLEŞA Şef CPM 
15.  Comisar Nae MARIN Şef CMSU 
16.  Inspector principal Cristina CRĂCIUN SCRG 

 
 Din partea organizaţiilor sindicale  

1. Ştefan Teoroc – Preşedinte SNLP 
2. Adrian NEAGOE – vicepreşedinte SNLP 
3. Florin STOICA – secretar general SNLP 
4. Florin Şchiopu – Preşedinte FSANP 

 

 
Ordinea de zi: 

 

1. Informare privind modalitatea de instalare noii versiuni a aplicaţiei PMSWeb în unităţile 
subordonate ANP. Planul de acţiune care trebuie respectat pentru realizarea cu succes a acestei 
instalări – DTIC  

2. „Proiectul legii de modificare a Legii nr. 293/2004, inițiat de MJ, sub aspectul definitivării lui 
pe linia stabilirii denumirii globale care va desemna actuala categorie a funcționarilor publici cu statut 
special” – DCEAN  
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3. Prezentarea principiilor generale de lucru pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 
77/2013  pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice 
locale, a numărului de posturi si reducerea cheltuielilor la instituțiile si autoritățile publice din 
subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor care a fost publicata in 
Monitorul Oficial, Partea I, nr. 393, din 29 iunie 2013 – DMRU  

4. Intrarea în vigoare a noii Legi privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de 
libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. Principalele activităţi pe care ANP le 
va desfăşura pentru implementarea prevederilor acestui act normative – DSDRP  

5. Alte probleme. 
 

Probleme abordate: 
 

Marian Stancovici, director general adjunct – deschide şedinţa  
 
Punctul 1 – Informare privind modalitatea de instalare noii versiuni a aplicaţiei PMSWeb în 

unităţile subordonate ANP. Planul de acţiune care trebuie respectat pentru realizarea cu succes a 
acestei instalări  

 
Niculae Tănase, DTIC – prezintă necesitatea promovării la nivelul unităților a impactului 

implementării noilor versiuni ale aplicației PMSWeb, avându-se în vedere gradul actual de integrare 
al acesteia cu sistemele de telefonie și cumpărături pentru persoanele private de libertate; DTIC 
acordă o importanță deosebită afectării într-o măsură cât mai mică a activităților desfășurate 
datorate opririi serverelor pe perioada implementării. Dacă ar fi condiții ideale implementarea s-ar 
putea realiza în 6 ore, maxim o zi. 

Marian Stancovici, director general adjunct - companiile de telefonie au fost informate? 
Niculae Tănase, DTIC – acestea vor fi informate după stabilirea datei de implementare. Cum 

nivelul de integrare între aplicații nu are componente noi și aplicațiile lor nu sunt afectate, 
considerăm că nu este obligatorie anunțarea lor. Numai că oprirea serverelor noastre nu permite 
utilizarea serviciilor lor. 

Niculae Tănase, DTIC  – versiunea nouă a aplicației prezintă două noi module (Transferuri și 
Bagaje ppl) și actualizări rezultate în urma cerințelor rezultate în urma vizitelor de monitorizare a 
aplicării sistemului de creditare. Implementarea noilor versiuni ale aplicației generează opriri în 
utilizarea sistemelor informatice; vor fi realizate demersuri către unitățile penitenciare pentru 
informarea acestora cu privire la măsurile tehnice și activitățile ce se derulează de către personalul 
de specialitate, având pregătit în acest sens un plan de implementare.  

DGA Stancovici - DSRDP și DEA au fost consultate în legătură cu stabilirea planului? Care este 
termenul de elaborare al planului?  

Niculae Tănase, DTIC – Se vor informa cele două structuri și, până la 15 august 2013, se vor 
elabora planuri de activități care să fie trimise, împreună cu adresele, către unități. Planificasem ca 
zile de implementare ziua de joi după-amiaza după ora 16:00, cu definitivare vineri până cel mult la 
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ora 11:00, urmând ca, în situații în care ar apărea probleme tehnice la unele unități, acestea să fie 
fixate cel târziu în week-end. 

Marian Stancovici, director general adjunct – se va lua în considerare în planul  de măsuri  și 
perioada de week-end – DSDRP să aibă în vedere acest aspect. Propune schimbarea zilelor de 
implementare în prima parte a săptămânii. 

Niculae Tănase, DTIC  – este de acord cu propunerea 
Iuliu Oană, SCP – nu se poate implementa progresiv? în serii de mai puține unități? 
Marian Stancovici, director general adjunct – unitățile trebuie să sincronizeze datele. 
Niculae Tănase, DTIC – bazele de date trebuie să aibă aceeași structură pentru a se putea realiza 

replicările de date și de aceea sistemele trebuie toate oprite și apoi pornite  
 
Punctul 2 – „Proiectul legii de modificare a Legii nr. 293/2004, inițiat de MJ, sub aspectul 

definitivării lui pe linia stabilirii denumirii globale care va desemna actuala categorie a 
funcționarilor publici cu statut special” 

Cătălin Niţă, director DCEAN – prezintă principalele modificări care intervin în noul proiect 
legislativ. Supune dezbaterii propunerea sintagmei polițist de penitenciare vs funcționar public de 
justiție, cu statut special 

SNLP/FSANP – propune convocarea Comisie mixte, pentru un consens. În prealabil, întâlnire 
ANP/sindicate pe probleme de conținut statut – marți, 23.07.2013 – funcție de convocarea Comisiei 
mixte 

FSANP/SNLP – susțin sintagma polițist de penitenciare 
Stefan Teoroc raspunde la intrebarea dlui Nita Catalin privind motivele pentru care sindicatele 

insista pentru aceasta denumire: pe mandatul dnei ministru Pivniceru, timp de 2 zile succesive, in 
cadrul unui grup de lucru organizat la nivel MJ, sindicatele au convenit cu MJ/ANP asupra unui 
proiect de modificare a statutului, urmand ca MJ sa transmita tuturor partilor proiectul ajustat in 
cadrul grupului de lucru.  SNLP a propus MJ o dezbatere asupra denumirii personalului din sistemul 
penitenciar, avand in vedere ca functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei 
penitenciare nu pot forma o categorie profesionala care sa poarte denumirea aceasta. In cadrul 
grupului de lucru de la MJ s-a trecut prin toate variantele de denumire cu corespondent in alte 
sisteme: lucrator de penitenciare (prison worker), ofiter de penitenciare (prison officer), gardian de 
penitenciare (prison guard), functionar public de justitie (risc pierdere identitate profesionala), etc. 
Toate denumirile luate in discutie au anumite dezavantaje din punct de vedere al identificarii corecte 
a  categoriei profesionale care nu se potriveste cu termeni ca lucrator, functionar, gardian sau ofiter. 
Astfel, singura denumire care poate fi agreata de personalul din sistem reprezentat prin sindicate, 
este politist de penitenciare, denumire pe care SNLP/FSANP o sustin si care se regaseste si in alte 
sisteme penitenciare. Clasificarea Ocupatiilor din Romania nu include denumiri care sa ne ajute in 
acest sens, motiv pentru care si COR trebuie modificat (ocupatia gardian de inchisoare nu poate 
defini tot personalul dintr-un sistem special). 
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Punctul 3 – Prezentarea principiilor generale de lucru pentru punerea în aplicare a prevederilor 

OUG nr. 77/2013  pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei 
publice locale, a numărului de posturi si reducerea cheltuielilor la instituțiile si autoritățile publice 
din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor care a fost 
publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 393, din 29 iunie 2013 

Gheorghe Iftinca, director DMRU – prezintă stadiul aplicării OUG 77/2013 la data curentă și 
anunță un demers care a fost făcut către unități în legătură cu analizarea funcțiilor la nivelul unităților 
penitenciare. 

Florin ŞCHIOPU, preşedinte FSANP – solicită punerea la dispoziție a adresei și calendarului de 
implementare a măsurilor pentru aplicarea OUG 77/2013   

Gheorghe Iftinca, director DMRU – va transmite către sindicate adresa și planul   
Florin ŞCHIOPU, preşedinte FSANP – unitățile au posibilitatea de a-și comasa posturile ? 
Gheorghe Iftinca, director DMRU – doar pe statele care sunt în prezent în vigoare. Fiecare 

funcție vacantă trebuie argumentată pentru menținere.  
Gheorghe Iftinca, director DMRU – prezintă calendarul  
Marian Stancovici, director general adjunct – luni, 15 iulie 2013, ora 12.00, comisia se va întâlni 

pentru analizarea statelor la  primele unități  
Gheorghe Iftinca, director DMRU – va fi elaborată Nota de fundamentare a propunerilor de 

menținere a funcțiilor – DMRU, COM, DCEAN. Proiect OMJ va fi însoțit de Nota de fundamentare a 
ANP și Notele de fundamentare ale unităților subordonate.  

Ştefan TEOROC, preşedinte SNLP – Adresa vizează și analizarea funcțiilor de conducere? 
Gheorghe Iftinca, director DMRU – Da – prezintă câmpurile machetei stabilite pentru analiza 

funcțiilor. 
Florin ŞCHIOPU, preşedinte FSANP – răspunsurile unităților vor mai trimise către MJ dacă ANP 

intervine cu modificări pe propunerea acestora? 
Gheorghe Iftinca, director DMRU – ANP va sesiza unitățile care au de făcut modificări și se va lua 

decizia finală după care vor fi trimise la MJ  
Marian Stancovici, director general adjunct – stabilește videoconferință cu unitățile subordonate 

– directorii de unitate, responsabilii de resurse umane, pază, reintegrare, economic – la care vor 
participa directorii de direcție – azi, 11.07.2013, ora 13.00 

Florin ŞCHIOPU, preşedinte FSANP – propunere și supunerea transformării funcțiilor cu acest 
prilej  

Ştefan TEOROC, preşedinte SNLP – atenționează cu privire la conservarea unor posturi de 
conducere prin migrarea de funcții si recomanda ANP sa manifeste transparenta in toate situatiile. 
Criteriile trebuie sa fie de natura profesionala si nu de agreere personala ori interese de grup. S-au 
primit deja semnalari din teritoriu conform carora au fost transmise catre ANP solicitari de mutare a 
unor posturi ocupate dintr-un sector in altul pentru a salva structuri (servicii, birouri) aflate in pericol 
de desfiintare conform OUG 77/2013. 
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Punctul 4 – Intrarea în vigoare a noii Legi privind executarea pedepselor şi a măsurilor 
privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. Principalele activităţi 
pe care ANP le va desfăşura pentru implementarea prevederilor acestui act normativ 

Marian POPESCU, director DSDRP – prezintă stadiul aprobării legii și măsurile care urmează a fi 
întreprinse în vederea implementării. Propune constituirea unui grup de lucru care să se ocupe de 
aplicarea noii legi de executare a pedepselor. Termen de comunicare a persoanelor desemnate să 
participe în cadrul grupului de lucru de către direcțiile implicate – săptămâna viitoare.   

  
Punctul 5 – Alte probleme 
 
1. Florin ŞCHIOPU, preşedinte FSANP – se interesează cu privire la situația popotelor. Care sunt 

demersurile întreprinse de către ANP.  
Gabriela Grosu, DEA – cheltuielile de organizare și funcționare vor fi suportate în continuare de 

unitățile penitenciare. Pentru popota ANP nu s-a găsit o soluție. Urmează a fi întreprinse demersuri 
către MJ și  MFP pentru punct de vedere privind elaborarea metodologiei de organizare și 
funcționare a popotei.  

Florin ŞCHIOPU, preşedinte FSANP – directorii de unități vor redeschide popotele după 
informarea făcută ieri în teleconferință.  

Pompiliu DIMA, director DEA – Nu  a fost dispoziție dată în acest sens, ANP a transmis 
posibilitatea contabilă de funcționarea a acestora.  

 
2. Florin ŞCHIOPU, preşedinte FSANP – stadiul adresei privind aplicarea Normei 12B 
Marian Stancovici, director general adjunct – va fi transmisă adresa către unități în cursul zilei de 

mâine 12.07.2013, cu rezerva că impactul financiar este mare.   
 
3. Florin ŞCHIOPU, preşedinte FSANP – restanța la drepturile pentru echipament.  
Pompiliu DIMA, director DEA – oportun ar fi ca demersurile să fie realizate la sfârșitul lunii iulie 

odată cu rectificarea bugetară, urmând ca deschiderea să se realizeze împreună cu salariile din luna 
august. 

Ştefan TEOROC, preşedinte SNLP – exista agreeri intre sindicate si MJ/ANP precum si reguli 
stabilite prin Acordul pe transparenta, conform carora nu numai actele normative sau administrative 
sunt transmise sindicatelor ci si alte adrese prin care se fac referiri, se solicita date ori se constata 
orice fel de impact asupra drepturilor sau altor interese ale personalului, si solicită informare cu 
privire la toate demersurile care se fac, referitoare la drepturile de personal. 

 
4. Florin ŞCHIOPU, preşedinte FSANP – există semnale că unele unităţi penitenciare nu mai au 

bani pentru hrană deţinuţi 
Pompiliu DIMA, director DEA – ieri, 10.07.2013 au fost transmise în unităţi 
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5. Elena Mîndru, DMRU – prezintă oferta AVANTERA – instruirea unui număr de 20 de persoane 
cu titlu gratuit 

 
6. Viorel MOVILĂ, DSDRP – În perioada 26-29 septembrie 2013 va avea loc expoziţia tehnică-

militară Expomil – scopul îl reprezintă dezvoltarea relaţiilor de colaborare dintre ANP şi organizaţiile 
de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

Marian Stancovici, director general adjunct – propune identificarea unor persoane care să 
reprezinte instituţia în cadrul expoziţiei – responsabili SCP, DRS, DMRU, Termen: 22.07.2013  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Au  luat  cunoștința 
 

17.  Comisar şef Marian STANCOVICI  Director General Adjunct ANP  

18.  Comisar şef Gheorghe IFTINCA Director DMRU 

19.  Comisar şef Marian POPESCU Director DSDRP 

20.  Comisar şef Pompiliu DIMA Director DEA 

21.  Comisar şef Laurenţia Ştefan Director DM 

22.  Subcomisar Ioana MORAR Director DRS 

23.  Comisar şef Marius ŞTEF Director DPCT 
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24.  Comisar şef Cătălin NIŢĂ Director DCEAN 

25.  Comisar şef Valentin LUPU Director DIP 

26.  Comisar şef Niculae TĂNASE DTIC 

27.  Inspector principal Iuliu OANĂ SCP 

28.  Comisar şef Adrian OLTENAŞ Şef SIC 

29.  FP Ani DUMITRACHE Director DAPI 

30.  Inspector principal Cornelia PLEŞA Şef CPM 

31.  Comisar Nae MARIN Şef CMSU 

32.  Inspector principal Cristina CRĂCIUN SCRG 

 

 Din partea organizaţiilor sindicale  

5. Ştefan Teoroc – Preşedinte SNLP 

6. Adrian NEAGOE – vicepreşedinte SNLP 

7. Florin STOICA – secretar general SNLP 

8. Florin Şchiopu – Preşedinte FSANP 

 
Întocmit  
Inspector principal Cristina Crăciun  
Şef Serviciu Cabinet si Registratura Generală 


