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PROCES - VERBAL 

 nr. 49375 din 21.08.2015 
încheiat cu ocazia şedinţei Consiliului de Conducere al ANP 

 
 
Locaţie: Administraţia Naţională a Penitenciarelor – Sala de protocol – et. 7 
Data şedinţei: 21.08.2015  
Ora: 10.00 
 

! Participanţi: 
 

     Chestor de penitenciare Cătălin Claudiu BEJAN                  Director general 
. Comisar şef de penitenciare Marian STANCOVICI Director general adjunct 
 Comisar şef de penitenciare Ioana MORAR Director general adjunct 

 Comisar şef de penitenciare Gheorghe IFTINCA Director DMRU 
 Comisar şef de penitenciare Răzvan COŢOFANĂ 

Comisar şef de penitenciare Emil RANCU 
Director DSDRP 
DSDRP 

 Subcomisar de penitenciare Gabriela PETROVICI Director DEA 
 Comisar  şef de penitenciare Roxana PREDA Director DRS 
 Comisar şef de penitenciare dr. Mădălina SPIRESCU Pt Director DM 
 Comisar şef  de penitenciare Ruxandra OANCEA Pt Director DPCT 
 Comisar şef de penitenciare Cristina HOBLEA Pt Director DCEAN 
 Comisar şef de penitenciare Romeo VASILIU Pt Director DTIC 
 Comisar de şef penitenciare Viorel MOVILĂ Pt Şef SIP 
 Subcomisar de penitenciare Maximilian OANĂ Pt Şef SCP 
 Comisar şef de penitenciare Mihaela PETRE Pt Şef SPsP 
 Subcomisar de principal Ruxandra PETRACHE Pt Coordonator CIC 
 Comisar şef de penitenciare Nae MARIN Coordonator CMSU  
 Comisar de penitenciare Constantin STATIE Pt Coordonator CPM 
 

 
 

Inspector principal de penitenciare Carmen BELEZAN  
Comisar şef de penitenciare Aurelian OPREA 
Comisar de penitenciare Roxana BĂNICĂ 

Coordonator CIM 
Director adj DEA 
DMRU 

 Comisar şef de penitenciare Daniela POPESCU Şef SC 
 

! Din partea organizaţiilor sindicale  
1. Adrian NEAGOE –  SNLP  
2. Florin ŞCHIOPU  – președinte FSANP 

 
Ordinea de zi:  
 

1. Discutarea şi stabilirea propunerilor de acordare a majorării de până la 50% 
(funcţionarilor publici cu statut special şi personalului civil din sistemul administraţiei 
penitenciare ), ce intră în competenţa de acordare a directorului general al ANP 
(personalul ANP şi SPEDT, directorii şi directorii adjuncţi din unităţile subordonate ) – 
DMRU, structuri ANP 

 
2. Alte probleme 
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! Probleme abordate: 

 
! Domnul Cătălin Claudiu Bejan, director general – deschide şedinţa, prezintă 

Ordinea de zi a şedinţei Consiliului de Conducere. Participanţii vor interveni punctual în 
discuţii, în cazul în care au observaţii la subiect. Dă cuvântul dlui Gheorghe Iftinca 
 

1.Domnul Gheorghe Iftinca, director DMRU – prezintă procedura de acordare a 
majorării de până la 50%, funcţionarilor publici cu statut special şi personalului civil din 
sistemul administraţiei penitenciare. Precizează că majorarea nu se poate acorda lucrătorilor 
care sunt sub efectul unei sancţiuni disciplinare. Prin adresa nr. 49179/18.08.2015 transmisă 
structurilor ANP, s-a solicitat să se întocmească propuneri fundamentate pentru personalul 
din subordine, separat pentru fiecare din trimestrele I, II şi III/ 2015 şi în ordinea pe care o 
consideră prioritară. Pentru situaţiile în care propunerile înaintate de către unităţi nu sunt 
aprobate, s-a luat hotărârea comunicării unităţii în cauză a necesităţii de a redistribui locul 
rămas. 

 
Prezintă nominal personalul ce intră în competenţa de acordare a directorului general 

al ANP (directorii şi directorii adjuncţi din unităţile subordonate,  personalul ANP şi SPEDT), 
urmare centralizării situaţiilor transmise de unităţile subordonate şi propunerilor structurilor 
ANP. Menţionează că până la acest moment, Consiliul de Conducere al Penitenciarului Arad 
nu s-a întrunit în şedinţa pentru a analiza/ valida propunerile de acordare a majorării. 

 
Faţă de lista cuprinzând propunerile centralizate, se exprimă următoarele argumente/ 

observaţii/ obiecţii : 
 
Domnul Florin ŞCHIOPU, preşedinte FSANP : 
 
- directorii de unităţi nu trebuie să beneficieze de majorare trei trimestre/ 2015 sau tot 

anul; 
- nu susţine acordarea majorării pentru Doru Aparaschivei, Florin Andrei ( dir. adj. 

Penit. Bârcea Mare ) – din cauza modului de gestionare a problematicii specifice unităţii, ore 
suplimentare acumulate de personalul SDRP; pentru Felix Fabry ( dir. adj. Penit. Codlea ) – 
ore suplimentare acumulate de personalul SDRP, modul şi timpul de desfăşurare a 
activităţilor specifice ( accesul în unitate nu se realizează prin PC );  

- nu susţine acordarea majorării / susţine acordarea pentru o perioadă mai mică decât 
cea propusă, pentru – Ioan Ilea ( director Penit. Oradea ); Ion Popescu (director Penit Târgu 
Jiu); Florian Hulea ( dir adj Penit Oradea ); LucianTîrţiu (dir. adj. Penit. Oradea); Valentin 
Mocanu ( dir. adj. Penit. Tulcea); Cristina Mihai (BAGR );  

- să se ţină cont de respectarea criteriilor de acordare a majorării, în ANP şi unităţile 
subordonate. În unele unităţi nu s-a respectat proporţionalitatea repartizării pe corpuri 
profesionale. De avut în vedere acest aspect pe viitor 
 

Domnul Adrian Neagoe, SNLP - apreciem activitatea profesională şi rezultatele 
obţinute de  personalul cu funcţii de conducere, din cadrul ANP şi unităţile subordonate, 
performanţa întregului personal din sistemul penitenciar dar la acordarea majorării trebuie să 
se ţină cont de respectarea criteriilor specifice  
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Echipa managerială a ANP, susţine în acest context, următoarele : 
 
-se are în vedere activitatea de ansamblu a lucrătorilor cu funcţii de conducere a 

unităţilor, rezultatele unităţii sunt reflectate şi de managementul aplicat. Sunt directori/ 
directori adjuncţi care s-au implicat permanent, au dovedit răspundere mare în asumarea 
deciziilor; 

-se observă că la nivelul unităţilor penitenciare, nu sunt propuşi toţi directorii adjuncţi, 
pentru acordarea majorării de până la 50% deşi atribuţiile îndeplinite de o parte dintre aceştia 
şi contribuţia adusă la dezvoltarea sistemului penitenciar sunt relevante; pentru directorii 
adjuncţi, propunerea de acordare a majorării se analizează în Consiliul de Conducere al 
fiecărei unităţi, cu consultarea organizaţiilor sindicale reprezentative, competenţa de 
acordare revenind directorului general al ANP; 

-se motivează neacordarea majorării/ respectiv validarea propunerii pentru o perioadă 
mai mică decât cea propusă de unităţi, pentru activitatea desfăşurată şi rezultatele obţinute 
de personalul cu funcţii de conducere din cadrul unităţilor, printre care  – Gabriel Prioteasa 
(dir. adj. Penit Giurgiu ), Lucian Tîrţiu (dir. adj. Penit. Oradea), Florian Hulea ( dir adj Penit 
Oradea), Marian Frăţică (dir. adj. Penit Tulcea ), Carlo Popa ( dir. adj. C.Tichileşti ); 

-se argumentează nominal/ se susţin/ nu se susţin şi se validează propunerile de 
acordare a majorării de până la 50%, pentru trim. I, II, III/ 2015 pentru personalul ce intră în 
competenţa de acordare a directorului general al ANP ( directorii şi directorii adjuncţi din 
unităţile subordonate,  personalul ANP şi SPED). 
 

Doamna Ioana Morar, director general adjunct – intervine punctual şi motivează 
care a fost/ este contribuţia şi rezultatele deosebite obţinute de personalul implicat în 
derularea unor proiecte, programe ( din diferite domenii de activitate ) şi a personalului din 
cadrul domeniului reintegrare socială, din unităţi şi ANP. 

 
Domnul Marian Stancovici, director general adjunct – referitor la orele 

suplimentare acumulate de personal la Penitenciarul Codlea, precizează că de-a lungul 
timpului nu a fost repartizat un nr. suficient de absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ de 
profil. Dl dir. adj. Fabry a participat la diverse stagii de pregătire profesională ( negociatori ), 
ceea ce a condus la timp limitat de îndeplinire a atribuţiilor în cadrul penitenciarului. De 
verificat situaţia existentă, respectiv accesul în unitate. 

Responsabili – DSDRP, SIP  
 

 
Domnul Cătălin Claudiu Bejan, director general – directorii de unităţi fac parte din 

managementul de top al ANP, din analiza efectuată reiese că rezultatele deosebite ale 
unităţilor se datorează întregului colectiv, motorul reprezentându-l directorul. 
 

Am ţinut cont de sugestia organizaţiilor sindicale reprezentative, sens în care 
ponderea directorilor de unităţi care au beneficiat de majorarea de 50%/ trim. I, II şi III / 2015 
nu este una semnificativă. Încercăm, împreună cu organizaţiile sindicale reprezentative, ca 
majorarea de 50% să nu reprezinte o formă de ajutor social. Dacă există lucrători/ factori de 
conducere care confirmă în continuare şi trebuie motivaţi, dorim să-i recompensăm pe cei 
care contribuie prin eforturi la obţinerea unor rezultate în cadrul unităţilor/ ANP. 
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Atributul repartizării majorării de până la 50% revine Consiliilor de Conducere din 
unităţi, nu putem interveni pe fond. Vom semnala nerespectarea proporţionalităţii repartizării 
pe corpuri profesionale, punctual, unităţilor care nu au avut în vedere acest criteriu. 
 
2.Alte probleme: 
 

Domnul Gheorghe Iftinca, director DMRU – prezintă solicitarea de schimbare din 
funcţie a dnei Veronica Boiangiu, în cadrul ANP, de la DMRU la DCEAN. Este singura 
solicitare pentru acest post. Procedura este îndeplinită, trebuie validată în şedinţa Consiliului 
de Conducere. 

Domnul Cătălin Claudiu Bejan, director general – aprobă schimbarea din funcţie, 
cu precizarea că, pe viitor vor fi validate doar solicitările personalului care au experienţă 
practică în domeniul juridic. Acest criteriu este obligatoriu din cauza situaţiilor anterioare cu 
privire la litigii de muncă şi altele. Personalul din cadrul DMRU, cu experienţă în domeniul 
juridic trebuie să acorde sprijin de specialitate personalului DCEAN. 
 

! Membri: 

 
! Din partea organizaţiilor sindicale 

  
1. Adrian NEAGOE –  SNLP ____________________ 
2. Florin ŞCHIOPU – preşedinte FSANP_______________________________ 

 
Întocmit, 
Comisar şef Daniela POPESCU 
Serviciul Cabinet 

  
1    Chestor de penitenciare Cătălin Claudiu BEJAN         

 
               Director general 

l 

 2 Comisar şef de penitenciare Marian STANCOVICI Director general adjunct 
3 Comisar şef de penitenciare Ioana MORAR Director general adjunct 
4 Comisar şef de penitenciare Gheorghe IFTINCA Director DMRU 
5 
6 

Comisar şef de penitenciare Răzvan COŢOFANĂ 
Comisar şef de penitenciare Emil RANCU 

Director DSDRP 
DSDRP 

7 Subcomisar de penitenciare Gabriela PETROVICI Director DEA 
8 Comisar  şef de penitenciare Roxana PREDA DRS 
9 Comisar şef de penitenciare dr. Mădălina SPIRESCU Pt Director DM 
10 Comisar şef  de penitenciare Ruxandra OANCEA Pt Director DPCT 
11 Comisar şef de penitenciare Cristina HOBLEA Pt Director DCEAN 
12 Comisar şef de penitenciare Romeo VASILIU Pt Director DTIC 
13 Comisar şef de penitenciare Viorel MOVILĂ Pt Şef SIP 
14 Subcomisar de penitenciare Maximilian OANĂ Pt Şef SCP 
15 Comisar şef de penitenciare Loredana CORDUNEANU Şef SPsP 
16 Subcomisar de penitenciare Ruxandra PETRACHE Pt Coordonator CIC 
17 Comisar şef de penitenciare Marin NAE Coordonator CMSU  
18 Comisar şef de penitenciare Constantin STATIE Pt Coordonator CPM 

     19 
     20 

Comisar şef de penitenciare Aurelian OPREA 
Comisar de penitenciare Roxana BĂNICĂ 

Director adj DEA 
DMRU 

     21 Comisar şef de penitenciare Daniela POPESCU Şef SC 


