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Nr. 151  din 18.11.2011 

COMUNICAT 
 

SISTEMUL PENITENCIAR NU MAI ARE BANI PENTRU SPITALELE PROPRII 

1000 DE SALARIATI DIN STRUCTURA DE APARARE NATIONALA NU SI-AU PRIMIT SALARIILE  

 

 
Cei 8.000 de membri ai Sindicatului National al Lucratorilor de Penitenciare (SNLP) isi exprima solidaritatea fata 

de colegii lor din cele 5 penitenciare-spital care nu si-au primit salariile aferente lunii octombrie 2011 si protesteaza 

fata de gestionarea defectuoasa a situatiei de catre Ministerul Justitiei si Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP). 

Situatia este fara precedent pentru structura de aparare nationala, siguranta nationala si ordine publica. Este vorba despre 

functionari publici cu statut special dar si de personal medical.  

 

Cele 5 penitenciare-spital formeaza o retea sanitara a ANP si sunt bugetate atat de la CASAOPSNAJ cat si de la 

bugetul de stat. In cele 5 unitati se afla 1000 de detinuti si 1000 de salariati. Asperitatile de varf intre Guvern si casele de 

asigurari de sanatate precum si luptele pe bugetul de stat nu ar trebui sa fie de natura a afecta salariatii care reusesc cu 

greu sa faca fata masurilor de austeritate deja adoptate. 

 

Schemele de personal sunt mult sub efectivele prevazute. Numarul detinutilor creste de la o luna la alta. 

Activitatile sunt gestionate cu dificultate iar numarul orelor suplimentare este imposibil de limitat, plata acestora 

fiind de asemenea interzisa prin lege. Din lipsa de fonduri nu se pot ameliora conditiile de munca si nici dota personalul 

conform legii. Cand se pune problema de sporuri specifice sanatatii, se afirma ca spitalele-penitenciar sunt intr-un sistem 

care are propriile reglementari. Cand se solicita bani de la buget se afirma ca nu bugetul ci CASAOPSNAJ ar fi sursa 

principala de venituri.  

 

Penitenciarele-spital nu sunt spitale normale. Pacientii sunt detinuti si pedepsele privative de libertate nu se 

intrerup pe timpul spitalizarii. In aceste unitati sanatatea interfereaza cu siguranta si ordinea publica. Pacientii 

trebuie paziti, iar salariatii care fac acest lucru trebuie platiti. Nu este o firma privata, nu obtinem profit. Facem un 

serviciu societatii si ne riscam viata in conditii deplorabile si fara nicio protectie. Cel putin un singur lucru ne este dator 

si statul roman: salariul, asa diminuat cum este el. 

 

SNLP cere Guvernului Romaniei sa gaseasca o solutie pentru aceste unitati cu viitor nesigur. Externalizarea nu 

este o optiune deoarece internarea a 1000 de detinuti in spitale normale ar fi o masura cu impact bugetar urias si 

de altfel imposibil de realizat din punct de vedere al legislatiei si activitatilor specifice pe care aceasta le impune. SNLP 

cere solutionarea imediata a situatiei, in caz contrar urmand initierea unor actiuni de protest in perioada 

urmatoare. 
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