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PROCES	-	VERBAL	

	nr.	59408	din	24.10.2016	
încheiat	cu	ocazia	şedinţei	Consiliului	de	Conducere	al	ANP	

	
Locaţie:	Administraţia	Naţională	a	Penitenciarelor	–	Sala	de	protocol	–	et.	7	
Data	şedinţei:	24.10.2016	
Ora:	11.00	
	

Ø Participanţi:	
...	

Ø Din	partea	organizaţiilor	sindicale		
...	
	
Ordinea	de	zi:	

1. Acordarea	 majorării	 de	 până	 la	 50%	 calculată	 la	 salariul	 funcției	 de	 bază,	 pentru	 lucrări	 de	
excepție	 și	 misiuni	 speciale,	 funcționarilor	 publici	 cu	 statut	 special	 și	 personalului	 civil	 din	
sistemul	 administrației	 penitenciare,	 aprobate	 prin	 OMJ	 nr.	 820/C/2015,	 cu	 modificările	 și	
completările	ulterioare	–	DMRU;	

2. Situaţia	 funcţiilor	 de	 conducere	 vacante	 /	 temporar	 vacante;	 propuneri	 pentru	 ocuparea	
acestora	prin	împuternicire	–	DMRU;	

3. Analizarea	solicitărilor	angajaților	de	mutare	între	unitățile	penitenciare	-	DMRU;	
4. Alte	elemente	de	interes.	
	

Probleme	abordate:	
	

Domnul	 comisar	 şef	 de	 penitenciare	 Marian	 DOBRICĂ,	 director	 general	 adjunct	 al	 ANP	 –	
deschide	şedinţa	şi	prezintă	obiectivele	întâlnirii.		

	
1. Acordarea	 majorării	 de	 până	 la	 50%	 calculată	 la	 salariul	 funcției	 de	 bază,	 pentru	 lucrări	 de	

excepție	 și	 misiuni	 speciale,	 funcționarilor	 publici	 cu	 statut	 special	 și	 personalului	 civil	 din	
sistemul	 administrației	 penitenciare,	 aprobate	 prin	 OMJ	 nr.	 820/C/2015,	 cu	 modificările	 și	
completările	ulterioare		(document	anexă);	
	
FSANP	–	solicită	să	se	ţină	cont	de	acordările	anterioare.	În	cazul	în	care	sunt	persoane	care	au	
primit	de	mai	multe	ori	să	nu	li	se	mai	acorde.		
SNLP	–	ar	dori	să	cunoască	care	sunt	criteriile	care	stau	la	baza	acordării	majorării?	
DGA	Dobrică	–	se	ţine	cont	notele	de	fundamentare	primite	din	unităţi	şi	argumentele	primite	
de	la	structurile	de	specialitate	din	ANP.	
FSANP	–	cf	adresei	ANP	propunerile	trebuie	discutate	în	CC	de	la	nivelul	unităţilor.		
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DGA	Dobrică	–	nu	se	pot	discuta	în	CC	la	unitate	din	cauza	faptului	că	sunt	membrii	ai	Consiliilor	
de	conducere	şi	oricum	acestea	sunt	analizate	în	cadrul	CC	al	ANP.					
Măsuri:	discuția	se	va	relua	la	întoarcerea	DG,	săptămâna	viitoare.	
	
DGA	Dobrică	–	pentru	acordarea	majorării	de	50%	au	fost	luate	în	considerare	propunerile	care	
au	avut	în	vedere	aspecte	concrete.		
SPsP	 –	 susţine	 acordarea	 majorării	 psihologilor	 de	 personal	 din	 unităţi	 pentru	 implicarea	 şi	
eforturile	depuse	în	ultimul	an	(până	la	14	săptămâni	de	misiune	efectuate,	participare	la	toate	
comisiile	de	concurs	organizate	în	unităţi	sau	în	regiuni).		
DGA	Dobrică	–	directorilor	de	unităţi	nu	li	se	poate	impune.	Se	pot	face	propuneri.		
SNLP	–	ce	se	întâmplă	cu	majorările	neacordate	directorilor	de	unitate	?	
DGA	Dobrică	–	majorările	respective	rămân	la	nivelul	unităţii.	
SPsP	–	în	situaţia	în	care	nu	se	găsesc	soluţii	pentru	acordarea	majorării	psihologilor	de	personal	
din	unităţi,	propun	redistribuirea	majorărilor	alocate	SPsP/ANP	către	personalul	de	specialitate.		
DGA	Dobrică	–	acordarea	majorării	se	decide	tot	la	nivelul	fiecărei	unităţi.	
	
Redistribuirea	majorărilor	în	ANP:	SPEDT	(agent	şef	principal	de	penitenciare	Mulţescu	
Ionuţ),	DIP	(comisar	şef	de	penitenciare	Anghel	Gabriela),	DSDRP	(comisar	de	penitenciare	Ilie	
Marian)		
	
2. Situaţia	funcţiilor	de	conducere	vacante	/	temporar	vacante;	propuneri	pentru	ocuparea	

acestora	prin	împuternicire		
																																																										

Situaţia	funcţiilor	vacante/temporar	vacante	de	conducere	din	A.N.P.	şi	propunerile	
pentru	ocuparea	acestora	prin	împuternicire,	
în	perioada	01	noiembrie	–	01	decembrie	2016	

	

	
	
	

Nr.			
crt.	

Unitatea/	
Direcţia	 Funcţia	

Vacantă	/		
temporar	
vacantă	

Gradul		
numele	şi	
prenumele	

persoanei	PROPUSE	

Data	vacantării	
/	

expirării	
împuternicirii	
anterioare	

Obs.	

1. 	
ANP/SIP	

Serviciul	sesizări	şi	
sinteză	

Şef	serviciu	 Vacantă		
Comisar	sef		de	
penitenciare		

MOVILA	VIOREL	

30.11.2016	
	expiră	

împuternicirea	

Se	
validează	

2. 	
ANP/DSDRP/	

Serviciul	Siguranţa	
Deţinerii	

Şef	serviciu	 Vacantă	
Comisar	şef	de	
penitenciare			
	RANCU	EMIL	

01.12.2016	
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	01	noiembrie	–	01	decembrie	2016	
	

	
3. Analizarea	solicitărilor	angajaților	de	mutare	între	unitățile	penitenciare	(material	în	anexă)	

FSANP	–	care	este	procedura	privind	soluţionarea	cererilor	de	mutare?	
DMRU	 –	 s-a	 schimbat	 modalitatea	 de	 avizare	 a	 acestora.	 Cererile	 de	 mutare/schimbare	 se	
transmit	domeniului	de	activitate.	
FSANP	–	propune	organizarea	şedinţelor	privind	soluţionarea	cererilor	de	mutare,	trimestrial.		
DMRU	–	organizarea	şedinţelor	la	un	interval	mare,	creşte	riscul	neacoperirii	posturilor	vacante.		
DGA	Dobrică	–	urmează	a	se	analiza	această	propunere.	
	

4. Alte	elemente	de	interes.		
FSANP	 –	 schimbarea	 pe	 funcţie	 nu	 funcţionează	 unitar	 la	 nivelul	 sistemului.	 ANP	 permite	
schimbarea	 pe	 funcţii	 cu	 coeficienţi	 diferiţi	 (exemplu:	 cerere	 de	 schimbare	 pe	 funcţie	 de	 şef	
siguranţa	deţinerii	pe	şef	tură).		
DMRU	–	Ordinul	permite	să	se	facă	astfel	de	schimbări,	dar	înainte	de	demararea	procedurii	se	
solicită	un	acord	persoanei	care	a	solicitat.		

Nr.			
crt.	

Unitatea/	
Direcţia	 Funcţia	

Vacantă	/		
temporar	
vacantă	

Gradul,	
numele	şi	prenumele	
persoanei	PROPUSE	

Data	
vacantării	/	
expirării	

împuternicirii	
anterioare	

Obs.	

1. 	
Penitenciaru

l		
Brăila	

Director	
penitenciar	 Vacantă	

Comisar	şef	de	
penitenciare		

OPREA	EUGEN	MARIUS		

30.11.2016	
expiră		

detașarea	și	
împuternicirea	

Se	validează		

2. 	

Penitenciaru
l		

Drobeta	
Turnu	
Severin	

Director	
penitenciar	 Vacantă	

Comisar	şef	de	
penitenciare			
RIDICHIE		

PETRIŞOR	VIRGIL	

21.11.2016		
expiră	

prelungirea	
împuternicirii		

Nu	se	validează	

3. 	
Penitenciaru

l		
Focșani	

Director	
penitenciar	

Vacantă	
temporara	

Comisar	șef	de	
penitenciare			
DIȚĂ	ION	

30.11.2016		
expiră		

împuternicirea	
Se	validează		

4. 	
Penitenciaru

l		
Galați	

Director	
penitenciar	 Vacantă	

Comisar	șef	de	
penitenciare			

OANCEA	SEBASTIAN	

25.11.2016	
expiră		

împuternicirea	

Va	fi	analizat	
ulterior			



	

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

DGA	Dobrică	–	este	o	percepţie	 greşită	deoarece	nu	a	 fost	 vorba	de	o	 interpretare	 greşită	 a	
legii,	ci	s-a	avut	în	vedere	dor	oportunitatea	schimbării,	motiv	pentru	care	solicitarea	nu	a	fost	
avizată	favorabil.		

	
	 SNLP	–	proiectul	de	OMJ	privind	modificarea	concursurilor	a	fost	trimis	la	MJ?	

DCEAN	–	s-au	primit	şi	observaţii.	Nu	sunt	modificări	de	natură	să	schimbe	politica	de	resurse	
umane.	Au	fost	prinse	măsuri	care	să	urgenteze	procedura	de	încadrare.	
SNLP	–	proiectul	OMJ	legat	de	Comisiile	de	disciplină	?	
DCEAN	–	se	află	la	MJ		
SNLP	–	proiectul	de	OMJ	privind	normele	de	echipament		
DCEAN	–	se	află	la	MJ		
DEA	–	procedura	privind	achiziţionarea	echipamentului	pentru	nou	încadraţi	este	în	derulare		
FSANP	–	mai	sunt	60	de	zile	până	la	prelungirea	Acordului	colectiv		
	

	
	

Întocmit,	
Subcomisar	de	penitenciare	Cristina	CRĂCIUN	
Şef	Serviciul	Cabinet	


