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Domnului procuror general Gigi-Valentin ȘTEFAN 

Procuror General  
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța 

 
 
Stimate domnule procuror general, 
 
Subsemnatul, Marian-Cosmin DOROBANȚU, cu domiciliul în județul _______, 

municipiul ______, strada _____, numărul __, bloc _, scara _, apartament _, posesor 
al CI, seria __, numărul ______, CNP _____________, în temeiul articolului 221 din 
Codul de Procedură Penală, formulez prezenta  
 

SESIZARE 
  

Deoarece, în data de 01.11.2016, fiind planificat să susțin la Centrul de 
Reeducare Târgu-Ocna proba de interviu pentru examenul de ofițer secretariat pentru 
Penitenciarul București Jilava și pentru Penitenciarul Deva, în timpul derulării probei 
de interviu, domnul comisar șef de penitenciare Ion FEODOROF, președintele comisiei 
de concurs pentru ocuparea a 9 funcții vacante de ofițer secretariat în unitățile 
subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor a încercat în mod vădit 
discriminarea subsemnatului (lider de sindicat) pe criterii sindicale. Domnul comisar 
șef de penitenciare Ion FEODOROF mi-a adresat întrebări suplimentare, care nu 
aveau nicio legătură cu întrebările formulate conform ghidului de interviu, urmărind 
punerea mea în dificultate, prin provocarea unei stări emoționale, care să îmi afecteze 
capacitatea de concentrare.  
 

Atât la primul interviu (Penitenciarul București Jilava), cât și la cel de-al doilea 
interviu (Penitenciarul Deva), domnul comisar șef de penitenciare Ion FEODOROF mi-
a adresat suplimentar întrebări care nu aveau legătură cu examenul propriu-zis și nici 
cu desfășurarea atribuțiilor profesionale de ofițer secretariat. Spre deosebire de alți 
candidați, președintele comisiei de concurs mi-a adresat un număr de aproximativ 18 
întrebări suplimentare față de cele 13 întrebări formulate de comisia de concurs, iar în 
cele mai multe cazuri îmi invoca ostentativ calitatea mea sindicală. Fac precizarea că 
întrebările suplimentare mi-au creat o stare de neliniște, deoarece aveam impresia că 
îmi erau adresate cu intenția de a mă pune în mod voit în dificultate pentru a putea fi 
respins la proba interviului. 
 

Pe tot parcursul derulării celor două interviuri, tonul verbal folosit la adresa mea 
de către domnul comisar șef de penitenciare Ion FEODOROF a fost ironic, iar 
atitudinea domniei sale a fost una zeflemitoare. Pe tot parcursul probei interviului, 
președintele comisiei de concurs Ion FEODOROF a folosit (atingea touch-ul) telefonul 
mobil marca iPhone 6, pe care îl arunca provocator pe masă atunci când nu îi 
convenea răspunsul la întrebările pe care mi le adresa suplimentar și care nu aveau 
legătură cu interviul propriu-zis. Vă aduc la cunoștință că această atitudine a domnului 



Ion FEODOROF mi-a creat o stare de disconfort psihic și mi-a afectat capacitatea de 
concentrare. 

 
În timp ce așteptam în fața ușii încăperii în care am susținut proba interviului 

pentru a intra la cea de-a doua probă (pentru Penitenciarul Deva), am auzit prin usă 
cum domnul comisar șef de penitenciare Ion FEODOROF a afirmat despre mine în 
plenul comisiei: ”Îmi pare rău, dar trebuie să îi dau și eu ”da”.” la proba de interviu 
pentru ocuparea postului de ofițer secretariat la Penitenciarul București Jilava. 
Precizez că fiecare membru al comisiei de concurs votează dacă un candidat este 
admis sau respins. Auzind această replică, m-a cuprins o stare de teamă că voi fi 
eliminat la cea de-a doua proba de interviu (pentru ocuparea postului de ofițer 
secretariat la Penitenciarul Deva), deoarece domnul președinte, în mod subiectiv, a 
apreciat prezentarea mea la prima probă de interviu, în speță pentru Penitenciarul 
București Jilava.   

 
Consider că atitudinea domnul comisar șef de penitenciare Ion FEODOROF, 

președintele comisiei de concurs, s-a datorat faptului că, în perioada 2015-2016, în 
calitatea mea de președinte al Organizației de Tineret a Federației Sindicatelor din 
Administrația Națională a Penitenciarelor (FSANP) și de moderator al site-ului oficial 
al FSANP (www.fsanp.ro) și al site-ului www.penitenciare.info, am criticat, atât public, 
cât și în discuții personale cu prieteni apropiați ai domnului Ion FEODOROF activitatea 
profesională a acestuia, dar și comportamentul lui abuziv cu membrii Sindicatului 
DELTA Tulcea, în calitatea sa de director al Penitenciarului Tulcea. 

 
Vă fac cunoscut faptul că, anterior susținerii probei interviului de la concursul 

pentru ocuparea funcției vacante de ofițer secretariat organizat la Centrul de 
Reeducare Târgu-Ocna, pentru a evita posibile abuzuri ale domnului comisar șef de 
penitenciare Ion FEODOROF, am formulat către conducerea Administrației Naționale 
a Penitenciarelor o cerere în care am solicitat ca domnul comisar șef de penitenciare 
Ion FEODOROF să fie înlocuit din funcția de președinte al comisiei de concurs 
organizată în Centrul de Reeducare Tg. Ocna, pentru ocuparea a 9 funcții vacante de 
ofițer secretariat în unitățile subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor, 
sau să dispună ca subsemnatul să fie evaluat în cadrul altei comisii de către 
membri/președinți cu care nu sunt în vrăjmășie. 

 
Totodată, vă învederez faptul că am semnalat conducerii Administrației 

Naționale a Penitenciarelor abuzurile comise de către domnul comisar șef de 
penitenciare Ion FEODOROF, în calitatea sa de președinte al comisiei de concurs 
pentru ocuparea a 9 funcții vacante de ofițer secretariat în unitățile subordonate 
Administrației Naționale a Penitenciarelor. Aspecte similare cu ale subsemnatului au 
mai fost aduse la cunoștința conducerii Administrației Naționale a Penitenciarelor de 
către candidații Anicuța BALICA și de către Elena CIOBANU, precum și de 
observatorul sindical Radu ȘCHIOPU, al cărui rol la concurs este acela de a veghea 
la asigurarea legalitatății și corectitudinii organizării și desfășurării concursurilor 
organizate de Administrația Națională a Penitenciarelor, 

 
Anexez următoarele înscrisuri ca mijloace de probă: 
 

• Martori: Radu ȘCHIOPU, Anicuța BALICA, Elena CIOBANU, membrii 
comisiei de concurs, 



• Reclamatie concurs Ofiter Secretariat Targu Ocna, 
• Adresa Sindicat Solidaritatea DOLJ -  raspuns adresa DIP petitie 

Ciobanu Elena versus Ion Feodorof, 
• Plangere prealabila Ani Balicuta - concurs ofiter secratariat Penitenciarul 

Galati, 
• Reclamatie concurs Ofiter Secretariat Targu Ocna - proba de calculator 

04.11.2016, 
• Petitie DG - recuzare presedinte comisia de concurs ofiter secretariat + 

materialul anexat, 
• Petitie catre ANP – Ciobanu Elena. 

 
 
Faţă de cele mai sus relatate, vă rog să luați măsurile legale care se impun. 
 
 
Cu deosebită consideraţie, 

 
 

Marian-Cosmin DOROBANȚU	
   
	


