MANIFEST lMPOTRIVA IMPOSTURll, INEFICIENT£1, OPORTUNISMULUI SI LACOMIEI

La o sumara verificare a site-urilor federa~ior sindicale ale sistemului penitenciar vedem aproape exclusiv
articole despre nemultumirea profunda a lucratorilor din sistem referitoare la:
-i'!lpotenta profesionala a ministrului justi~ei ~i a conducatorilor ANP
- hpsa personalului
- desta~rarea activita~i in conditii improprii de munca, cu scheme de personal mult subdimensionate
- insuficienta ori precaritatea mijloacelor de transport(atAt pentru cadre cat ~i pentru depnup)
- lipsa unifonnelor sau confec~onarea acestora fn bAtaie de joc, din materiale extrem de proaste, cu complicitatea
ANP care inchide ochii la achizitii masluite
- multitudinea de ore suplimentare nerecuperate ~i neplatite
- subfinantarea ~i dezorganizarea din penitenciare
- "vasalizarea• ~filor de penitenciare numi~ in fun~i de conducere cu imputemicire pentru a putea fi u~r
controla~ ~ asef'Viti
- abuzuri ale directorilor ~i ~filor in general, tolerate cu buna ~tiinta de catre ANP
- tratarea cu suficienfi ~i cu ostilitate, de catre a~ zisul e~lon superior, a tuturor celor din teritoriu(cu exceppa
acoli~lor)

- interpretarea de catre ANP a legisla~ei ~i a actelor normative aproape fara excep~e in defavoarea angaja~lor in
timp ce de~nu~lor Ii se asigura drepturi peste drepturi, fiind nevoie intotdeauna de interven~a sindicatelor pentru
intrarea in legalitate
Toate aceste lucruri treneaza de ani de zile la noi in sistem dar ANP nu face nimic, mulJumindu-se sa
culeaga roade si sa se impauneze cu tiUul de e~lon superior.
Activitatea in sistemul penitenciar merge in virtutea ine~ei ~i mai toate luaurile bune care se intampla in
acest sistem se datoreaza presiunii sau ini~ativei sindicatelor.
ln acest context, ne intrebam care mai este de fapt rolul e~lonului superior ~i al directorului general?
Domnul comisar set Marian Dobrica nu pare sa aiba nici cea mai mica mustrare de con~tiinf.S cum ca ar
avea vreo raspundere, vreo vina. Dar avand Tn vedere ca domnul director general Marian Dobrica se afla tn varful
AdministraPei Naponale a Penitenciarelor de mai bine de 7 ani, nu ar trebui sa-t apese pu~n?
Oaca ar fi fost un ofiter cu onoare credem ca ~i-ar fi dat demisia de mutt. Dar nu este cazul domnului
Marian Dobrica pentru ca acesta, ca ~i alp oportuni~ti si pilosi notorii care s-au perindat inaintea lui pe scaunul de
DG sau DGA, se viseaza chestor ~i chiar crede despre el ca are virtup ~i calitap de conducator. Vom reveni sa
dezbatem cum a ajuns Marian Oobrica sa conduca traiele sistemului ~i ce ,,calitap• I-au recomandat. Cert este ca
acest parazit cu proptele politice sta agatat de vreo capva ani de vArful ANP de~i nici macar o singura realizare
deosebita nu-t recomanda. Ba din contra.
Ceea ce este grav la directorul general al ANP este ca nu con~tientizeaza nici in al 12-lea ceas ca nu mai
are ce cauta in fruntea acestui aparat, acceptand, ati vazut, al treilea mandat in fruntea ANP fara nicio jena. De
cand depne funqii de director general sau director general adjunct nu numai ca nu se poate lauda cu nimic notabil
dar este recunoscut pentru o serie de ordine ~i decizii ostile impotriva angaja~lor, precum decizia de a desfiinta
popotele, lipsa de transparenta in rela~a cu sindicatele si atitudinea de-a dreptul ostila impotriva acestora,
acordarea netransparenta a sporurilor de 50%, pomovarea pe criterii dubioase in functii de conducere, protejarea
varului sau penal de la Poarta Aba, etc, etc, etc.
•
. Da_ca ~u ar ~xista. sindicatele, acest siste!" probabil ca ar fi clacat de mult, cum, dealtfel, recun~tea
~nsu~1 Dob~ca m~-un mte~1u recent. Dar el sta sernn ca o floricica ~i arata cu degetul oriunde in alta direcpe doar
mspre pre~oasa-1 persoana nu.
~i atunci de ce nu pleaca acest domn la Slobozia, sa-i fericeasca pe cei de acolo cu minunatele sale
talente manageriale?
Credem ca starea jalnica a sistemului penitenciar i se datoreaza in mare masura dormului Dobrica
Marian, director general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

Prezentul Manifest se d~te a fi un indernn atat catre conducerea Ministerului Justi~ei cat ~i cAtremass
media dar mai ales catre to~ oamenii de bine din sistemul penitenciar de a-i cere domnului DobricA Marian sa-~i
dea demisia ~ s8 lase 1oaJ1 altui o~. ~re s8 facA ceva ~ pentru acest sistem, nu doar pentru propria imagine,i
penbu propriul EGO, penbu rubeden11 SI amante.
Atragem atenlia cA dincolo de ineficienta crasa, simplu de dovedit prin starea aiticA in care se aflA
sistemul penitenciar ~ prin cifrele seci care arat8 adevArul gol-golut, actualul director general al ANP are probleme
personale care ~ fac cornpatibil cu aceasta important& func~e. Accesele de nervozitate, tresaltatul din picior
datorat lipsei ribdirii, indiferenta fats de problemele oamenilor din subordine, rictusurile fetei, surescitarea din fata
camerelor de luat vederi care trAdeazA emo~i putemice pe care nu ~i le poate controla, starea permanenta de
inauntare si iritare, rautatea nedisimulatA de care da dovada in rela~a zilnica cu oamenii cu care are contact, lipsa
de tact~ de Tntelegere ttideaza un om labil psihic, trufa~ ~i vanitos care nu are ce cAuta intr-o functie atat de
solicitanti ~ atAt de plinA de responsabilitate. Atragem aten~a celor indritui~ profilul psihologic al acestui ofiter
nu este cornpatibil cu funqia de DG iar menpnerea sa in funcpe devine un pericol pentru intreg sistemul
penitenciar.
tn plus fa\8 de manifestarile sale psiho-comportamentale ~i caracteriale observabile in fiecare zi la
directorul general Dobrica Marian, exist& un episod gravisim in trecutul recent al acestuia care ar trebui sa puna pe
gAnduri conduoerea MJ ~ pe oamenii responsabili din sistem.
Acum ceva timp, pe cand se afta la conducerea ANP, domnul Dobrica a cultivat o rela~e extraconjugala
cu una dintre cotegele din sistem. Abuzand de functia sa, gugustiucul Dobrica a tras sforile ~i a adus-o pe aceas~
doamna la ANP. Dobrica era atat de indraggostit incat se gAndea sa i~ paraseascA nevasta ~ sa-i puna pirosbiil
domnisoarei G. B, devenita intre timp proaspat divortata. Dar de la gAnd ~i pAna la fapta este cale lunga ~i. dup
cum ~tim cu to~i. curajul ~ fermitatea nu-I prea caracterizeaza pe DobricA Marian. Dar macar era gelos. Asad
gek>s incat acest Romeo din fruntea puscariilor o pandea pe G.B la ore trecute bine de miezul nop~i. pe I
geamurile apartamentului divei inchiriat in Bucure~ti. la parter, comportandu-se ca un obsedat, sunand-o la tele~
sau sunfmd de-a dreptul la u~ pentru a verifica personal dacA Julieta se afla cu adevarat singura Tn odaie ori
Ca sa vedeti cam ce-1 ducea capul pe acest caraghios care se crede mare set. Sufletul tulburat de gelozie al lu
Marian era atat de tndr8gostit de eel al Julietei incat tare ar fi vrut sa fie impreuna pentru totdeauna. Dar, asa cum
ii stim, fricos si lipsit de tarie de caracter, nu avea curajul sa dea divort si sa ceara mana Julieta lui, care tncepuse
sa-1 cam ignore. Dar ca sa vedeti in continuare cat de periculos este acest mascarici din fruntea ANP, pe fondul
labilita~i sale psihice dar si a caracterului infect, domnul Marian DobricA a ademenit-o pe G. tntr-o ma~na
imprumutata, chipurile sa o scoata la o plimbare, ~i accelel'And pana la 200 km la ora, pe autostrada Soarelui, a
amenintat-o cA intra intentional intr-un obstacol pentru a-~i curma viata ~i a fi impreuna cu iubirea vietii lui macar
pe lumea cealatta. Biata femeie, socata si disperata, abia, abia a reu~it sa-1 convingA pe Marian eel tulburat ~
renunte la ideea asta indracita, linistindu-1 cu greu. DupA acest episod, pAna ~i Julietei i se cam fctcuse frica d~
labilitatea lui Romeo al ei ~. cu toata dragostea, a inceput sa lucreze la separa~une. Va tnchipuiti c:At de greu ifost domnului director general DobricA Marian, zis ~i lnima Zburdalnica, dupA ce a tnteles ca nu mai avea niciu
~itor ~ domni~ra J~lieta ~
~e lasitate, slabiciune si ~m de ci?ua parale. Durerea
a fost atat de ma"l
meat. aata, Manan a ramas pana m ztlele noastre negru la chip dar ~1 in cerul gurii, tndArjit pe viatA ~i pe toa~
lumea.
DacA domnul Dobrica are inten~a sa nege, a~teptam sa o facA. Vom reveni cu nume complete~ ceva
probe ~re sa-i stearga ~a serioasa de pe fata-i plina de ura. Dar indiferent ce are de gAnd sa facA
oportumst fara caracter, aV1d de putere, aceasta coada de topor cu ajutorul caruia politicienii aflati la putere isi
jocurile aju~ndu-se pana.1~ ~fiinl;8rea puscariilor si vanzarea pamantului de sub ele , ar fi bine sa priceapA
nu este potrivit pen~ a dingu1 ~n S1stem atat de compe~ ~i dificil, sa piece la Slobozia ~i sa ne scuteasci
prezen1a sa toxicA ~ neproductiva in fruntea ANP. Rus1ne impostorului ! Rusine tradatorului care si-a
sufletul pentru un ciolan! Rusine acestui om bun de nimic! Afara cu mizeria numita Dobrica din fruntea ANP 1
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