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PROCES - VERBAL 
 nr. 56858 din 10.10.2016 

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

Data şedinţei: 10.10.2016 
Ora: 10.00 

 
 Participanţi: 

 
Nr. 

crt.  
Gradul, numele şi prenumele Funcţia  Semnătura  

1.  Comisar şef de penitenciare Marius VULPE Director general ANP  

2.  Inspector principal  de penitenciare dr. Dan HALCHIN Director General Adjunct ANP  

3.  Comisar şef  de penitenciare  Marian DOBRICĂ  Director General Adjunct ANP  

4.  Comisar şef  de penitenciare  Cătălin STROE Inspector general (consilier)  

5.  Comisar şef de penitenciare  Ioana Morar Director DRS  

6.  Comisar şef  de penitenciare Gheorghe IFTINCA Director DMRU  

7.  Comisar şef  de penitenciare Laurenţia ŞTEFAN Director DM  

8.  Comisar şef  de penitenciare  Lucian IANOŞ Director DTIC  

9.  Comisar şef  de penitenciare  Claudia ZMEU  Director DEA  

10.  Comisar şef  de penitenciare  Aurelian OPREA  Director adjunct DEA  

11.  Comisar şef  de penitenciare Răzvan COŢOFANĂ  Director DSDRP  

12.  Comisar şef  de penitenciare Tiberiu UNGUREANU Director DPCT  

13.  Comisar şef  de penitenciare Ruxandra PETRACHE  Şef SDS  

14.  F.p. Ani DUMITRACHE Şef SAPI  

15.  Comisar şef  de penitenciare Viorel MOVILĂ Şef SIP  

16.  Comisar şef  de penitenciare Cătălin NIŢĂ  Director DCEAN   

17.  Comisar şef  de penitenciare Cristi PLEŞA  Şef SCP  

18.  Subcomisar de penitenciare  Loredana CORDUNEANU  Şef SPsP  
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 Din partea organizaţiilor sindicale  

 
Nr. 

crt.  
Numele şi prenumele Funcţia  

ORGANIZAŢIA 

SINDICALĂ  
Semnătură  

1.  Ştefan TEOROC  Preşedinte  SNLP  

2.  Adrian NEAGOE  Preşedinte  SNLP ANP  

3.  Sorin DUMITRAŞCU Preşedinte  OMNIA  

4.  Nicolae GHERGHINA  Vicepreşedinte  FSANP  

 
Ordinea de zi: 

1. Detalii privind rectificarea bugetară - DEA; 
2. Situația posturilor aflate în procedura de ocupare prin concurs, precum și a celor care se vor 

scoate la concurs în perioada următoare - DMRU; 
3. Situația pensionărilor din sistem, precum și stadiul emiterii deciziilor de pensionare - DMRU; 
4. Împuternici în funcții de conducere din ANP și directori de unitate - DMRU; 
5. Schimbări din funcție în ANP - DMRU; 
6. Solicitări ale angajaților de mutare între unitățile penitenciare - DMRU; 

7. Alte elemente de interes. 
 

Probleme abordate: 
Domnul comisar şef de penitenciare Marius VULPE, director general al ANP  – deschide şedinţa 

şi prezintă obiectivele întâlnirii.  
 

1. Detalii privind rectificarea bugetară  
Director DEA – prezintă situaţia privind demersurile realizate fără a prezenta sumele repartizate   

SNLP – care este suma care se va pierde din buget la sfârşitul anului  (aproximativ 60 mil lei)?  
DG ANP – solicită publicarea situaţiei existente (în cifre), în data de 13.10.2016 
SNLP – Dacă se vor menţine în buget (la rectificare) fondurile necesare pentru acordarea 

salariului de merit în sumă compensatorie şi la ce valoare se ridică necesarul de fonduri?  
Director DEA – Pentru acordarea salariului de merit în intervalul septembrie-decembrie este 

necesară suma de 4 mil lei, iar aceste fonduri vor fi menţinute în buget urmând a se decide 
ulterior dacă salariul de merit va fi acordat.  

SNLP – În cazul în care nu vor fi tăiate sume din buget la rectificare este adevărat că există 
soluţia legală ca în luna decembrie sumele necheltuite să fie redirecţionate către fondul de 

rezervă la dispoziţia Guvernului? 

19. Â Comisar de penitenciare Florin ARDELEANU Şef SPEDT  

20.  Subcomisar de penitenciare  Cristina CRĂCIUN Şef SC  
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Director DEA – Legal este posibil, dar forma finală a solicitării de rectificare se va materializa 
după centralizarea datelor din teritoriu şi după ce se vor stabili limitele bugetare de către 
Ministerul Finanţelor Publice. 
SNLP – La rectificarea precedentă banii tăiaţi nu au ajuns în bugetul de stat, ci au fost 

redistribuiţi de Ministerul Justiţiei la alte capitole.  Ar fi păcat ca şi la această rectificare să se 
piardă o sumă enormă de bani pe care MJ o va utiliza pentru alte priorităţi, la fel cum am pierdut 

şi posturi pe care MJ le-a inclus în aparatul propriu. 
 

2. Situația posturilor aflate în procedura de ocupare prin concurs, precum și a celor care se vor 
scoate la concurs în perioada următoare (document anexă) 

Director DMRU – ocuparea posturilor scoase la concurs este de aproximativ 90%. Problema 
identificată ar fi pregătirea candidaţilor care se prezintă la concursuri.  

DG ANP – Solicită analizarea posibilităților de scoatere la concurs a posturilor vacante din 
unităţile subordonate fără a mai implica ANP şi fără a fi nevoie de modificarea OMJ – 

responsabil DMRU  

Şef SPsP – propune organizarea testărilor psihologice şi în alte centre, nu doar la Bucureşti  
 

3. Situația pensionărilor din sistem, precum și stadiul emiterii decizi ilor de pensionare (document 
anexă) 

Director DMRU – se preconizează un nou val de ieşiri din sistem prin pensionare la sfârşitul lunii 
noiembrie  

DG ANP – Solicită situaţie la zi  
 

4. Împuternici în funcții de conducere din ANP și directori de unitate  
 

Situaţia funcţiilor vacante/temporar vacante de conducere din A.N.P. şi propunerile  
pentru ocuparea acestora prin împuternicire, 

în perioada 15 septembrie – 31 octombrie 2016 

Nr. 
crt. 

Unitatea/ 
Direcţia 

Funcţia 
Vacantă /  
temporar 

vacantă 

Gradul  
numele şi prenumele 
persoanei PROPUSE 

Data vacantării / 
expirării 

împuternicirii 

anterioare 

Obs. 

1.  
 

ANP / DSDRP 
Director  Vacantă  

Comisar şef de 
penitenciare  

 COŢOFANĂ RAZVAN 
CONSTANTIN 

04.10.2016 
Expiră detașarea și 

împuternicirea 
Este pe DZU 
Se validează  

2.  ANP / DCEAN Director Vacantă  
Comisar şef de 
penitenciare  

NIŢĂ CĂTĂLIN - FLORIN 

21.10.2016 
Expiră 

împuternicirea 
Se validează  
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Situaţia funcţiilor vacante/temporar vacante de  director penitenciar în unităţile subordonate,  

şi propunerile pentru ocuparea acestora prin împuternicire, 
în perioada 15 septembrie – 31 octombrie 2016 

 

3.  
ANP / DMRU / 

Serviciul Resurse 
Umane 

Şef serviciu  Vacantă  

Comisar şef de 
penitenciare  

POPESCU GHEORGHE 
VALENTIN 

22.09.2016 
Expiră prelungirea 

împuterniciri i  

Este pe DZU 
Se validează  

4.  
ANP/DRS 

Biroul Asistenţă 
Psihosocială 

Şef birou Vacantă  
Comisar şef de 
penitenciare  

PRIPP CRISTINA 

29.10.2016 

 
Expiră prelungirea 

împuterniciri i   

Se validează  

5.  

ANP / DMRU / 

Serviciul Formare 
Profesională 

Şef serviciu  Vacantă  

Comisar de penitenciare  

STUPARU MARIA 
RALUCA 

25.10.2016 

Expiră 
împuternicirea 

Se validează  

6.  
 

ANP / DPCT 
Director  Vacantă  

Comisar şef de 
penitenciare  

UNGUREANU TIBERIU 
FIRINEL 

15.10.2016 
Expiră prelungirea 

împuterniciri i  
Se validează  

7.  

ANP/DTIC 
Birou Gestiune 

Software, Analiză și 

Programare 

Șef birou Vacantă  - - Se validează  

8.  
ANP/DSDRP 

Serviciul Siguranța 
Deținerii  

Şef serviciu SSD 

Subcomisar de 
penitenciare  

 
ILIE Ștefan MARIAN 

23.08.2016 
Delegat 

 prin D.Z.U. 
Se validează  

Nr. 
crt. 

Unitatea/ 
Direcţia 

Funcţia 
Vacantă /  
temporar 

vacantă 

Gradul, 
numele şi prenumele 
persoanei PROPUSE 

Data vacantării / 
expirării 

împuternicirii 
anterioare 

Obs. 

1.  
Penitenciarul 
Poarta Albă  

Director 
 

Vacantă 

Comisar  de 

penitenciare 
APOSTOL CRISTIAN-

IONUŢ 

15.10.2016 
Expiră 

împuternicirea 

Se 
validează  

2.  
Penitenciarul 

Mărgineni  

Director 

 
Vacantă 

Subcomisar  de 
penitenciare 

ALDEA MARIAN 

01.11.2016 
Expiră 

împuternicirea 

Se 

validează  

3.  
Penitenciarul Spital 

Bucureşti - Ji lava 
Director 

 
Vacantă 

Personal contractual  
TIREA MARIANA 

29.09.2016 
Expiră 

împuternicirea 

Se 
validează  

4.  

Penitenciarul de 

Minori şi  Tineri 
Tichileşti  

Director 

 
Vacantă 

Comisar şef de 

penitenciare 
STERIAN NICUȘOR  

07.10.2016 

07.10.2016 
(data 

pensionării 
dlui 
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2. Schimbări din funcție în ANP - DMRU 
 

Situaţie privind posturile vacante din cadrul ANP  
care ar putea face obiectul schimbării din funcţie pe trimestrul III 

 
DGA Stroe – solicită argumente pentru care a fost creată funcţia din domeniul inspecţia muncii 

Director DMRU – este o consecinţă a nevoii identificate la nivelul ANP   
SNLP – contestă procedura aplicată în cazul schimbării din funcţie a dlui comisar şef de penitenciare 

Gabriel Ilie şi transformarea structurii în direcţie fără consultarea organizaţiilor sindicale. Demersuri 
pentru câştigarea celor 500 posturi pierdute.    
DG ANP – Şefii de structuri din ANP au fost consultaţi. Se va ţine cont ca pe viitor situaţia să fie analizată 
şi împreună cu organizaţiile sindicale.  

 
3. Solicitări ale angajaților de mutare între unitățile penitenciare (document anexă) – DMRU 

  

Purcăroiu 
Paul) 

Se 
validează  

5.  

Penitenciarul  de 

Minori şi  Tineri 
Craiova 

Director 
 

Vacantă 

Comisar şef de 

penitenciare   
MAZILU Ion GHEORGHE 

09.09.2016 

Delegat 
 prin D.Z.U. 

Se 
validează  

6.  
Penitenciarul  

Pelendava Craiova 
Director 

Vacantă 
Litigiu 

Comisar şef de 
penitenciare  

BĂLĂ Ion CONSTANTIN 

31.10.2016 
Expiră detașarea 
ș i  împuternicirea 

Se 
validează  

7.  
Penitenciarul  

Timișoara  
Director Vacantă 

Comisar şef de 

penitenciare  
ALEXEEV GEORGICĂ 

28.10.2016 

Expiră 
împuternicirea 

Se 
validează  

8.  Complex Flamingo Șef complex Vacantă  

Comisar  de 
penitenciare 

GURGU  
EMILIAN-IONUȚ 

19.09.2016 
Expiră prelungirea 

împuterniciri i  

Se 
validează  
DG – va fi  

scos la 
concurs 

Nr. 
crt. 

Direcția/Serviciul/Biroul/Comparti
mentul 

DENUMIREA FUNCŢIEI Nr. de 
posturi 

vacante 

Observații  

1.     Serviciul Cabinet  Agent secretariat principal  –   compartiment 
cabinet 

1 
Se aprobă întocmirea 

demersurilor 

2.    Compartiment Inspecția Muncii  
  Ofițer principal   1 

Nu se aprobă 
întocmirea 

demersurilor 

3.    Direcția Economico - Administrativă   Ofițer principal   - compartiment planificare 

și execuție bugetară  
1 

Se aprobă întocmirea 

demersurilor 
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SNLP – există posibilitatea de a se fi produs mutări între unităţi fără consultarea organizaţiilor 
sindicale? 
Director DMRU – până la acest moment nu s-au discutat în context lărgit  
 

4. Alte elemente de interes. 

FSANP – solicită transmiterea unui mesaj prin care să se evite orice formă de presiune de către 
conducerile unităţilor subordonate în ceea ce privește notificările privind orele suplimentare 

SNLP – există ameninţări asupra personalului cu neacordarea concediului de odihnă şi a majorării 
de 50% în cazul în care salariaţii îşi menţin refuzul muncii suplimentare   

DG ANP – existenţa unui singur caz nu poate generaliza o situație  
DGA Halchin – Îndrumarea directorilor de a comunica cu personalul nu poate reprezenta o formă 

de presiune  
SNLP – presiunile pentru acordarea drepturilor pentru orele suplimentare nu sunt neapărat legate 

de cele referitoare la neacordarea drepturilor privind aplicarea OUG 20/2016. Solicită inițierea 
unor demersuri în acest sens.  

SNLP – Nu este clarificată modalitatea de contorizare a orelor suplimentare pentru unele funcții 

(ex: şoferi).  
SNLP – Solicită punerea la dispoziție a situației privind standardizarea sistemului penitenciar cu 

detalii privind numărul de posturi rezultate în urma standardizării care sunt de aproximativ 20.000 
în comparație cu cele 15.000 prevăzute în prezent. Apreciem că această situație trebuie 

comunicată ordonatorului principal în vederea fundamentării unor acte normative (recupera celor 
500 posturi desființate ca urmare OUG 77/2012 declarată neconstituțională), precum și pentru 

finanțarea ocupării de noi posturi vacante, pentru a diminua numărul de ore suplimentare . 
Trebuie avut în vedere situaţia pensionărilor (peste 1300 până azi, cu posibilitatea ca până la 

sfârşitul anului să se apropie de 2000), precum şi situaţia încadrărilor ca urmare a concursurilor 
din sursă externă care împreună cu repartiţiile din instituţiile de formare nu totalizează 1000 

salariaţi; prin urmare faţă de situaţia de la începutul anului când peste 12500 posturi ocupate ar fi 
trebuit să ocupăm 1000 posturi vacante finanţate prin buget şi să creştem efectivele per sistem, în 
realitate anul 2017 ne va surprinde cu efective mult sub 12000 salariaţi, situaţie care va genera o 
creştere a volumului de muncă suplimentar.  
Şi această situaţie ar trebui adusă la cunoştinţa ordonatorului principal împreună cu necesarul real 
de  posturi rezultat după standardizare, astfel încât ordonatorul principal sa cunoască exact 
situaţia sistemului penitenciar care reuşeşte să-şi execute misiunile în principal prin munca 

suplimentară şi prin reducerea personalului folosit la anumite misiuni.  
DG ANP -  ANP va ţine cont şi va menţiona în demersurile către MJ – responsabil DMRU  

SNLP – Săptămâna viitoare la Ministerul Muncii vor avea loc consultări cu privire la noua lege de 
salarizare care modifică substanţial grila de salarizare aplicată în sistemul penitenciar.   

 

Întocmit, 
Subcomisar de penitenciare Cristina CRĂCIUN 
Şef Serviciul Cabinet 
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