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Catre, 
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti 
Adresa: Bucureşti, Str. Scaune nr. 1-3 Sector 3 
tel: 021-311.12.76; fax: 021-312.45.53 e-mail: pca_bucuresti@mpublic.ro 
In atentia Doamnei Procuror General Luminița Palade 
 

DOAMNĂ   PROCUROR   GENERAL, 
 

Subscrisa, Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a 
Penitenciarelor (denumita pe scurt FSANP), cu sediul in Municipiul Bucuresti, str. 
Maria Ghiculeasa nr. 47, et. 3, cam. 306, sector 2, avand Cod de Identificare 
Fiscala 17277999, email:fsanp@fsanp.ro, reprezentata legal de catre dnl. 
DUMITRASCU Sorin-Ion, in calitate de Presedinte si cu domiciliul ales pentru 
citarea si comunicare actelor de procedura la aceeasi adresa, în temeiul art. 
224 NCPC, formulam prezenta  

PLÂNGERE PENALĂ 
împotriva numitului Marian Dobrică, director general al Adminstrației 

Naționale a Penitenciarelor (ANP) pentru săvârșirea infracțiunii prevazute de 
dispozițiile  art. 297, alin. 1 NCP, respectiv abuz in serviciu, constând în aceea că, 
primul în mod ilegal și abuziv, a interzis, în mod indirect, prin adresa ANP nr. 
12536/07.11.2018, participarea observatorilor sindicali la concursurile organizate 
de Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) și unitățile subordonate. 

În fapt: 
În mod concret, luarea deciziei numitului Marian Dobrică, în calitate de 

director general al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP), de a nu mai 
ponta angajații din sistemul penitenciar, membri ai organizației noastre sindicale, 
ca și cum ar fi în timpul serviciului, dacă aceștia participă în calitate de observatori 
la concursuri, afectează interesele Federației Sindicatelor din Administrația 
Națională a Penitenciarelor (FSANP) și, implicit, ale membrilor de sindicat. 

Astfel, 
ORDINUL Nr. 2478/C din 12 octombrie 2010 pentru aprobarea 

Regulamentului privind condiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a 
concursurilor pentru ocuparea, prin avansare în funcţie, trecerea agenţilor 
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în corpul ofiţerilor şi din sursă externă, a posturilor vacante de funcţionar 
public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare 

ART. 48 

(1) La concurs, indiferent de natura postului, are dreptul de a participa, 
în calitate de observator, câte un reprezentant al organizaţiilor sindicale 
reprezentative ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei 
penitenciare, cu respectarea tuturor regulilor stabilite pentru derularea 
concursului. 

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) semnează o declaraţie pe propria 
răspundere în condiţiile prevăzute la art. 13 alin. (2) şi la art. 34 alin. (3). 

oferă drepturi, cât și obligații pentru observatorul sindical care participă la 
concursuri.  

Dat fiind faptul că FSANP si ANP aveau opinii diferite în ceea ce privește 
pontarea observatorului sindical la concursuri, organizația noastră sindicală a 
ridicat problema în cadrul Comisiei Mixte de la Ministerul Justiției din data de 25 
octombrie 2018. În urma ședinței s-a încheiat minuta care cuprinde: 

 ”Înainte de a parcurge restul punctele aflate pe ordinea de zi, dl Sorin 
DUMITRAȘCU, președinte FSANP, a pus în dezbatere problema pontării 
reprezentanților sindicali pentru orele în care participă ca observatori din 
partea organizațiilor sindicale în cadrul concursurilor privind ocuparea posturilor 
vacante, care nu mai sunt pontați cum au fost până în prezent, și a propus numirea 
acestora prin DZU. 

Dl Cristian PLEȘA a făcut cunoscut faptul că ANP își dorește participarea 
observatorilor sindicali în cadrul comisiilor de concurs, însă pentru ca aceștia să 
fie pontați este necesar temei legal. De asemenea, dl Pleșa precizat că ANP va 
analiza posibilitatea ca observatorii sindicali să fie incluși în Decizia Zilnică pe 
Unitate.” (extras din Minuta Comisiei Mixte de Dialog Social din cadrul Ministerului 
Justiției din data de 25 octombrie 2018) 

Hotărârile luate în Comisia Mixtă din cadrul Minsiterului Justiției trebuie 
puse în practică de Ministerul Justiției si de Administrația Națională a 
Penitenciarelor (ANP). Așadar, în Comisia Mixtă din data de 25 octombrie 2018 s-
a convenit ca ANP să introducă în Dezicia Zilnică pe Unitate și observatorii 
sindicali, pentru ca aceștia să poată fi pontați. 

Prin adresa ANP nr. 12536/07.11.2018, directorul general Marian Dobrică, 
cu rea intenție, ignoră hotărârile Comisiei Mixte din data de 25 octombrie 2018 și 
în mod abuziv și illegal decide că observatorii sindicali, care au și calitatea de 
angajați să nu fie pontați pe perioada participării la concursuri. 
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Aceasta strategie a lui Marian Dobrică face aproape imposibilă participarea 
observatorilor sindicali la concursurile organizate de ANP si unitațile subordonate, 
afectând interesele angajatilor din penitenciare, membrii noștri de sindicat, care în 
prezent sunt sceptici în cee ace privește corectitudinea organizării concursurilor 
din sistemul penitenciar. 

În drept: 
Ne întemeiem prezenta sesizare pe prevederile din: 

• LEGEA nr. 293 din 28 iunie 2004 privind Statutul funcţionarilor 
publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor 

ART. 14 
(1) Condiţiile de participare la concurs, organizarea şi desfăşurarea 

acestuia se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului 
justiţiei*). 

(2) La concurs poate participa, în calitate de observator, câte un 
reprezentant al organizaţiilor sindicale reprezentative ale funcţionarilor publici 
cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare. 
ORDINUL Nr. 2478/C din 12 octombrie 2010 pentru aprobarea 
Regulamentului privind condiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a 
concursurilor pentru ocuparea, prin avansare în funcţie, trecerea agenţilor 
în corpul ofiţerilor şi din sursă externă, a posturilor vacante de funcţionar 
public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare 

ART. 48 

(1) La concurs, indiferent de natura postului, are dreptul de a participa, 
în calitate de observator, câte un reprezentant al organizaţiilor sindicale 
reprezentative ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei 
penitenciare, cu respectarea tuturor regulilor stabilite pentru derularea 
concursului. 

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) semnează o declaraţie pe propria 
răspundere în condiţiile prevăzute la art. 13 alin. (2) şi la art. 34 alin. (3). 
Probe:  

Martori:  
Sorin Dumitrașcu – președinte FSANP,  
Cosmin Dorobanțu – secretar general FSANP 
Documente:  
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1. Minuta Comisiei Mixte de Dialog Social din cadrul Ministerului Justiției 
din data de 25 octombrie 2018 

2. Acord colectiv privind raporturile de serviciu ale angajatilor din 
penitenciare incheiat între MJ-ANP-Sindicate 

3. Adresa ANP nr. 12536/07.11.2018 prin care Marian Dobrica interzice 
participarea observatorilor sindicali la concursuri 

Cu deosebita considerație, 

Sorin DUMITRAȘCU 
Președinte 

Federația Sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOMNULUI  PROCUROR  GENERAL AL PARCHETULUI DE PE LANGA 
CURTEA DE APEL BUCURESTI 


