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17837/SC/19.01.2017 

MINUTA ÎNTÂLNIRII DIN DATA DE 19.01.2017, ORA 11.00  

Sediul: Administrația Națională a Penitenciarelor  

Domnul secretar de stat Constantin SIMA – Sindicate reprezentative ANP -  Conducerea ANP  

Ședința a fost deschisă de domnul secretar de stat Constantin SIMA, care a  precizat faptul că este informat 
cu privire la aspectele problematice ale sistemului penitenciar și a manifestat deschidere față de relația cu 
organizațiile sindicale și nevoile instituționale. 
 
DGA Marian DOBRICĂ – La momentul actual există concursuri în derulare pentru 1.027 posturi la care se 
adaugă un număr de 341 absolvenți ai instituțiilor de învățământ, pentru toate s-a solicitat finanțare pe 
bugetul anului 2017. 
 În titlul II – Bunuri și servicii, pentru buna funcţionare a sistemului penitenciar, trebuie să fie asigurați în buget 
minimum 10 milioane lei/lună şi aceste sume au fost solicitate Ministerului Justiţiei. S-a solicitat asigurarea 
finanțării investițiilor începute. 
 
Florin ȘCHIOPU – Se pune problema dacă va exista finanțare pentru salarizarea celor 12.150 angajați, plus 
1.027 posturi care sunt în procedură de ocupare, plus 341 absolvenți, în total aproximativ 13.500. 
 
DG Marius VULPE – Dacă bugetul va fi aprobat conform proiectului înaintat la Ministerul Justiţiei vor fi fonduri 
pentru salarizarea a 3900 de angajati. 
 
Constantin SIMA – Principala problemă este ca bugetul să fie cheltuit corect și stabilită ca prioritate asigurarea 
cheltuielilor pentru resursa umane. Va exista finanțare pentru concursuri. 
 
Mihaela NEACȘU – Sindicatele să fie consultate la repartizarea bugetului, prioritare să fie salariile 
personalului.  
   
 DGA Marian DOBRICĂ – au fost prevăzuți 792.000 lei pentru salariile a 13.409 angajați, până la finele anului 
2017.  
 
 Mihaela NEACȘU – Solicită analizarea statelor în mod echitabil, mai ales acolo unde există deficiențe grave 
(ex. Vânjuleț – Secție exterioară Drobeta Turnu Severin). Personalul nu mai are disponibilitate pentru a intra în 
serviciu. Sunt înregistrate foarte multe ore suplimentare.  
 
Ștefan TEOROC – La momentul actual există 2.900 posturi vacante. Rezultatul standardizării realizate anul 
trecut a fost că sistemul penitenciar are un necesar de aproximativ 20.000 de salariați . Cel mai mare deficit 
fiind în sectorul operativ (aici se înregistrează 70-80% din totalul orelor suplimentare). Se dorește și este 
necesar a  fi extinsă schema de personal în sectorul operativ.  De asemenea, să fie reintroduse posturile 
pierdute prin aplicarea OUG 77/2013. Se dorește ca solicitarea trimisă de ANP la MJ să fie completată cu un 
număr de 500 de posturi față de cele 500 propuse inițial. Până la acest moment compensarea orelor 
suplimentare s-a făcut cu acordarea de timp liber, iar față de anul 2016 în  momentul actual avem cu minim 
400 de oameni mai puțin.  
 
Mihaela NEACȘU – Dacă există posibilitatea introducerii efectuării plății pentru orele suplimentare efectuate 
în până în prezent, în Ordonanța cu prorogarea termenelor.   
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 Florin ȘCHIOPU – Susține propunerea cu mențiunea că ar trebui ca asta să fie o soluție pentru toată familia 
ocupațională, altfel este puțin probabil atâta vreme cât s-ar produce o discriminare în sistemul de apărare, 
ordine publică și siguranță națională.  Susține modificarea OMJ nr. 2793/2004 în sensul de a fi redusă perioada 
aferentă stagiului de practică pentru angajații debutanți de la 12 luni la 6 luni, pentru a fi utilizați în misiuni.  
 
DG Marius VULPE – este de acord cu această propunere specificând că trebuie modificată legislaţia; 
 
Constantin SIMA – Așteaptă propunerea de modificare a OMJ-ului.     
 
Florin ȘCHIOPU – Solicită promovarea HG ce are in vedere mărirea normei prevăzută pentru echipament, care 
are cea mai mică valoare acordată din sistemul de apărare, promovarea modificărilor la OMJ 3544 și 
armonizarea acordării sporului pentru condiții deosebit de periculoase (HIV sau SIDA și TBC-ul), modificarea 
Legii 293/2004. S-a adus în discuție și legea salarizării. 
 
Ștefan TEOROC – propune o întâlnire tehnică în cadrul Comisiei mixte de dialog social și precizează că SNLP-ul 
va face o propunere în acest sens, în ideea de a dezvolta subiectele dezbătute.    
 
 Florin ȘCHIOPU – Dorește o comunicare reală în relația MJ-ANP-Sindicate, în sensul de a fi asigurată 
transparența decizională, discutarea în prealabil a proiectelor de acte normative, decizii sau orice documente 
înainte de a fi  transmise spre aprobare, în special cele care privesc personalul. Cele mai recente exemple: 
promovarea modificărilor OMJ  2478/2010 și a Deciziei ANP cu profilarea unităților penitenciare, observație 
considerata corectă de către domnul secretar de stat. 
 
Mihaela NEACȘU – Prioritatea o reprezintă proiectul de HG prin care se suplimentează numărul de posturi de 
la 500-1000.  
 
Marius VULPE – O altă prioritate o reprezintă recunoașterea standardizării unităţilor privind statele de 
organizare ale unităţilor conform deciziei DG al ANP care a fost înanintată la MJ şi care trebuie publicată în 
Monitorul Oficial. Se va retransmite Decizia privind standardizarea la MJ şi propunere privind modificarea HG 
652/2009 în sensul suplimentării numărului actual de posturi ale ANP, cu 1000. 
Termen de transmitere la MJ a proiectului privind suplimentarea posturilor și a deciziei privind 
standardizarea: 03.02.2017, responsabil director  DMRU.  
 
Florin ȘCHIOPU – Reiterează ca priorități, pe lângă solicitarea celor 1000 de posturi și asumarea de către MJ a 
standardizării și  promovarea HG cu echipamentul și a modificărilor OMJ 3544/2012. 
 
PARTICIPANȚI: 

Constantin SIMA – Secretar de Stat Ministerul Justiţiei                                               ________________________ 

Comisar şef de penitenciare Marius VULPE – director general al ANP                       ________________________ 

Comisar şef de penitenciare Marian DOBRICĂ – director general adjunct al ANP   _________________________ 

Comisar şef de penitenciare Cătălin STROE – director general adjunct al ANP          _______________________ 

Ştefan TEOROC – preşedinte Sindicatul Naţional al Lucrătorilor de Penitenciare     ________________________ 

Mihaela NEACȘU - Sindicatul Naţional al Lucrătorilor de Penitenciare                        ______________________ 

Florin ŞCHIOPU – preşedinte Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciare  _________ 

Radu ȘCHIOPU - Federaţia Sindicatelor din Administraţia Naţională a Penitenciare  ______________________ 
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Subinspector de penitenciare Roxana BIOLARU 
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