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MINUTA
întâlnirii de lucru FSANP – conducerea ANP
din data de 20.12.2017

În data de 20.12.2017 a avut loc întâlnirea de lucru FSANP – ANP, în vederea expunerii unor
probleme identificate în unități:
Întâlnirea s-a desfășurat în prezența doamnei comisar șef de penitenciare Ioana ȘERBAN,
director general adjunct ANP și a domnului Sorin DUMITRAȘCU, președinte FSANP, cu participarea
reprezentanților organizației sindicale la nivelul unităților de penitenciare:
Dezbateri:

✓ Domnul Bogdan TRĂISTARU și domnul Valentin UJEI - Penitenciarul Constanța Poarta Albă
ANP nu a dispus măsuri cu privire la abuzurile săvârșite de conducerea unității, cu excepția
controalelor DIP, referitor la:
o De 1 an de zile a fost mutat la 8 h; a câștigat în instanță și repus pe funcție; decizia
instanței nu este definitivă;
o Schimbarea programului de lucru se face fără consultarea sindicatelor;
o Abuzuri și mutări pe funcții fără justificări;
o Cadre cercetate în mod abuziv;
o DIP a fost sesizat, s-au făcut cercetări dar nu s-a comunicat către unitate/petent nici un
răspuns;
o Deficiențe la întocmirea adeverințelor pentru stabilirea pensiei;
o Deficiențe privind salarizarea: după schimbarea dlui. Mogoșanu problemele pe salarizare
au continuat:
▪ Deconturi pt. transport/chirie plătite cu întârziere (2 luni);
o Relaționarea cu sindicatul este dificilă; nu sunt anunțați din timp în vederea participării la
ședințele de CC;
o Sindicatele nu sunt consultate la editarea statelor de funcții. Solicită să fie prezenți la
asemenea discuții/negocieri; nu sunt posturi de șefi pe pază la secția Valu lui Traian;
o Se ridică problema asigurării siguranței personalului versus aducerea de venituri:
▪ Activitățile lucrative în afara unității necesită personal suplimentar.
▪ Serviciu de 13 h continuu (santinele) , fără asigurarea conditiilor corespunzătoare.
Doamna Ioana SERBAN, director general adjunct ANP:
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ANP a luat măsura schimbării din funcție a dlui. Apostol și a dlui. Mogoșanu, după constatarea
mai multor nereguli; Noua echipă pe economic, dl. Roman și dna. Libu, a renunțat la
împuternicire;
A propus numirea dlui Sorin VOINEA, soluție acceptată de domnul director general, acesta fiind
chemat la un interviu în data de 21.12.2017;
Solicită ca toate situațiile în care anumite cadre au fost trecute în corpul ofițerilor
abuziv/fraudulos să fie aduse la cunoștința conducerii ANP;
Urmează rescrierea statelor și împărțirea celor 1000 de posturi, iar sindicatele solicită să
participe la consultări; până pe 10.02.2017 statele trebuie sa fie aprobate.
Deținuții din regim deschis pot participa la activități lucrative și fără pază, conform Legii
254/2013. Se are în vedere folosirea brățărilor electronice. Aduce în discuție amendamentele
depuse în Parlament pe această temă, pt. alocarea a 20 mil. lei pt. ANP, în vederea implementării
proiectului privind supravegherea electronică. Este necesară emiterea unei proceduri
operaționale. Termenul de finalizare a proiectului este 2018.
Referitor la serviciile de bruiaj:
o A fost demarată o nouă procedură de achiziție pentru a nu se pierde banii deja alocați și a
fost întocmit un proiect de modificare a Legii nr. 274/2013 care să permită achiziția de
mijloace fixe destinate aceluiași scop, precum și porți detectoare etc.

✓ Dl. Gheorghe BRAN – Penitenciarul Craiova - Pelendava:
o Solicită analiza ultimii pagini din cele 10 state emise in 2015, unde sunt specificate
mențiuni cu privire la modul în care pot fi folosiți agenții din operativ, în mod abuziv.
✓ Domnul Viorel VOICU – Penitenciarul Bacău :
o Este necesară urgentarea demersurilor pentru implementarea Videoconferintelor;
o Solicită ca la rescrierea statelor să fie înființată grupa de intervenție în fiecare unitate;
▪ Este necesară rescrierea manualului de proceduri;
▪ Membrii grupei de intervenție au sarcini multiple;
Doamna Ioana SERBAN, director general adjunct ANP:
• Referitor la videoconferințe, implementarea acestui sistem a fost demarată în anul 2014 și
finalizată anul acesta. Sistemul de videoconferință este implementat în fiecare unitate, iar
numărul videoconferințelor este în creștere.
• Conform Codului de procedură penală nu se impune obligativitatea audierii prin videoconferință
a persoanelor private de libertate, fiind necesară o modificare;
• Numărul audiențelor, la nivel de sistem, au crescut în anul 2017 comparativ cu 2016;
• Au fost încheiate protocoale cu instanțele de judecată pentru videoconferințe, acest proces
urmând a se definitiva.
✓ Domnul Ionuț MOGÂLDEA - Penitenciarul Giurgiu:
o Atrage atenția asupra concursurilor desfășurate în unitate, în special cele pe domeniul
economico – administrativ (la limita penalului). Solicită ANP, verificări și măsuri în
consecință și implicarea conducerii ANP în soluționarea acestor situații:
▪ Subiecte făcute împreună cu candidații;
▪ Diferențe mari de punctaj între comisii dar și între evaluatori;
▪ Subiecte în afara bibliografiei și a grilei de corectare;
▪ Concurs organizat după metodologia din 2004 (dna. Simona Urdea)
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o Sesizează cu privire la acordarea celor 48 de h pentru activitățile sindicale si participările
în comisii, în sensul că unii directori de unități au decis să nu fie pontate ca activități
administrative și aduce în discuție o opinie formulată de DCEAN și comunicată în unități,
în acest sens.
o Sesizează cu privire la achiziția containerului (pentru o singură persoană), în detrimentul
altor bunuri (echipament, stații tetra, bastoane, etc.) ;
o Achiziția s-a făcut din fonduri proprii;
o Achizițiile se fac fără să se țină cont de necesitățile unității, condițiile de muncă ale
personalului – necorespunzătoare;
o În privința depistării bacteriei Heliobacterpilori la blocul alimentar - au solicitat analize în
mai multe sectoare și pentru personal, iar conducerea unității a refuzat;
o Informează cu privire la Raportul ANAP ref. la achiziții și amenda impusă unității de 100
milioane (Zmeu+Muscalu 2014/2015);
o Licitatia privind chioșcul.
✓ Dl. Gheorghe BRAN – Penitenciarul Craiova - Pelendava:
▪ Solicită verificarea utilității sistemului Main Down; sunt unități care l-au refuzat;
nu este eficient și este de proastă calitate.
Doamna Ioana SERBAN, director general adjunct ANP:
• În ceea ce privește desfășurarea concursurilor, sunt foarte multe probleme care pot duce la
anularea concursurilor, lucru care nu este de dorit. O simplă atenționare a persoanei nu este
suficientă,
• Doar prin memorandum mai pot fi scoase posturi la concurs, în anul 2018;
• Referitor la container, se precizează că este posibil ca acesta să facă parte din obiectivul de
investiții R113. Se vor face verificări în acest sens.
• Va solicita DSDRP o nota de informare cu privire la utilitatea sistemului main-down.
• Cu privire la amenda instituită de ANAP, informează că sunt mai multe unități în aceeași situație
pentru proceduri de achiziție făcute nu după scop, ci după COD CPV. Au fost transmise
instructiuni in anul 2010, iar anumite unități nu au tinut cont de ele. Amenzile trebuie plătite de
unitate si, ulterior, recuperate de la persoanele vinovate (după o cercetare administrativă).
✓ Domnul Eugen BOLOBOCU - C.D: Craiova:
o Solicită ocuparea posturilor de tehnician constructor, ofițer achiziții;
o Necesitatea înlocuirii centralei termice (foarte veche și cu multe reparații).
Doamna Ioana SERBAN, director general adjunct ANP:
• Solicitarea a fost făcută pt. tehnicianul de la p. Giurgiu. Până la finalizarea obiectivului de la P.
Giurgiu nu se aprobă solicitarea de mutare la CD Craiova.
• În ceea ce privește centrala termică, s-a solicitat unității întocmirea documentației cu privire la
modernizarea centralei și schimbarea rețelelor din incintă;
• Consideră o problemă prioritară curțile de tranzit care sunt necorespunzătoare, pentru care a
fost întocmit studiu de fezabilitate, în anul 2009, și s-au alocat fonduri în buget pentru anul 2018.
✓ Domnul Mihai BĂRBULESCU – Dr. Tr. Severin:
o Sesizează că DSDRP cunoaște problema condițiilor de lucru pentru personal și nu o face
cunoscută conducerii ANP ;
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o Sunt 500 de ore suplimentare efectuate; Practic sunt plătite 12 luni de muncă, dar în fapt
sunt 16 luni lucrate efectiv;
o Sesizează un caz de HIV/SIDA, iar sporul aferent nu este alocat;
o Personalul nu este informat cu privire la pericolul existent;
o DIP a fost sesizat și răspunsul primit a fost că nu se confirma cele sesizate.
Doamna Ioana SERBAN, director general adjunct ANP:
• Ordinul Mj cu privire la acordarea sporului TBC și HIV/SIDA a avut ca scop limitarea abuzului
acordării sporului și nu a eliminării lui;
• Plata sporului trebuie făcută pentru perioada petrecută în preajma persoanei infectate/ ore și nu
pe minute; Se vor face verificări, iar acolo unde este cazul, sporul va fi plătit retroactiv;
• Din programul de pontaje On line se va face o analiză, la nivel de sistem, cu privire la acordarea
acestui spor, respectiv nr. de ore/zi/persoană;
• Sunt unități care acordă acest spor pe toată durata lunii (CD Tichilești).
✓ Domnul Mihai ISTRATE - Penitenciarul Iași:
o Atrage atenția asupra funcțiilor de conducere ocupate prin împuternicire/DZU, fapt ce
atrage după sine, în anumite situații, lipsa de răspundere și de implicare
Doamna Ioana SERBAN, director general adjunct ANP:
• După aprobarea modificării Legii nr. 293/2004, ce presupune introducerea mandatului de 4
ani pentru director general, director general adjunct și director de penitenciar, concursurile
se vor relua;
• În opinia ANP, cei care sunt înscriși la concursurile sistate, temporar, și pentru care nu exista
contracandidați să fie menținuți pe aceste funcții prin împuternicire/DZU;
✓ Domnul Sorin DUMITRASCU:
o Solicită ANP să formuleze recomandări privind acordarea sporurilor de TBC, respectiv
HIV/SIDA – evaluare la nivel de unități și acordarea în mod unitar.
✓ Domnul Adrian BULEARCĂ – Penitenciarul Spital Rahova:
o Informează asupra deciziei dnei BELEZAN ca personalul să se ponteze singur, cu
menționarea activității și duratei, dar decizia finală de acordare a sporurilor nu ține cont
de aceste pontaje;
✓ Domnul Victoraș GRIGOROIU – Penitenciarul Târgșor:
o Informează asupra necesității achiziționării unui autobuz pentru transportul personalului.
Cel existent necesită periodic reparații; Solicită sprijin.
Doamna Ioana SERBAN, director general adjunct ANP:
• Unitatea a solicitat să achiziționeze un autoturism și un microbuz prin transfer fără plată, din
cele achiziționate de BAGR;
• În bugetul pe anul 2018, i s-au alocat fonduri pentru achiziționarea unui autoturism, în limita
a 18.000 Euro, conform prevederilor legale.
✓

Domnul Gheorghe BRAN – Penitenciarul Pelendava:
o Domnul Bran aduce în discuție necesitatea de investiții în bazele agrozootehnice;
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Doamna Ioana SERBAN, director general adjunct ANP:
• Nu se intenționează stoparea activității în GAZ -uri;
• ANP va emite o circulară în care vor fi precizate cerințele UE și recomandări pentru obținerea
autorizațiilor sanitar-veterinare și desfășurarea activității în legalitate.
• Exista 17 posturi de medic veterinar din care 10 sunt ocupate. Se va face un grafic privind
deplasarea medicului veterinar la penitenciarele care nu au încadrată această funcție, care,
împreună cu igienistul din unitatea respectivă vor stabili acțiunile de urmat în vederea
obținerii autorizațiilor sanitar-veterinare pentru blocurile alimentare, popote etc. Aceste
autorizații sanitar –veterinare sunt obligatorii, așa cum sunt si cele sanitare.
•

Alte subiecte:
o Nu se mai menționează pe fisele de transfer codul specific celor bolnavi de TBC/HIV.
Personalul nu-și poate lua măsuri de precauție;

Au luat la cunoștință:
Din partea ANP: comisar șef de penitenciare Ioana SERBAN, director general adjunct___________
Din partea FSANP: Sorin DUMITRAȘCU, președinte ____________

Întocmit,
Agent șef principal Ana Maria MIREA
Serviciul Cabinet
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