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Către  

  

Domnul subsecretar de stat Petronel DOBRICĂ 

Ministerul Justiţiei 

  

  

 

Stimate domnule subsecretar de stat 

 

SNLP a luat act de adresa emisa de catre directorul general privind acordarea unei zile libere 

femeilor din sistemul penitenciar cu ocazia zilelor de 1 sau 8 Martie 2012.  

 

SNLP a luat, de asemenea act si de adresa prin care se revine si se impune recuperarea zilei 

libere, ca efect al unor sesizari facute de organizatiile sindicale. Precizarea privind organizatia 

sindicala care a generat situatia de ambiguitate, a fost transmisa in unitati printr-un simplu mesaj 

electronic care nu a mai fost prelucrat corespunzator. 

 

Prin urmare, situatia in care ne aflam este urmatoarea: 

 ANP doreste respectarea unei traditii dar a emis cateva adrese si mesaje electronice confuze; 

 Un anume sindicat care probabil nu include in randurile sale mai mult de 10 femei, ataca 

demersul ANP pe criterii de legalitate; 

 ANP revine si renunta la initiativa provocand si mai multa confuzie si expunand SNLP 

oprobiului propriilor membre de sindicat, in relatie cu care trebuie sa se justifice fara sa aiba 

vreo vina. 

 

Intrebarea pe care o adresam MJ si ANP este „de ce inainte de orice demers sau revenire la 

demers, care implica un numar mare de salariati pe probleme de timp de lucru, timp odihna, zile 

libere, drepturi salariale si alte aspecte importante, ANP nu realizeaza o consultare prealabila a 

organizatiilor sindicale reprezentative la nivelul grupului de unitati?” 

 

SNLP are aproximativ 1500 de femei in randurile sale si nu a avut ocazia sa-si exprime punctul 

de vedere cu privire la solutiile pe criterii de traditie sau legalitate in problema zilei libere acordate 

femeilor din sistemul penitenciar, astfel incat, in prezent ne aflam in situatia in care femeile care 

lucreaza in program normal de 8 ore/zi, intr-un dintre zilele de 1 sau 8 Martie 2012, vor putea 

beneficia de o zi libera pe care trebuie sa o recupereze ulterior. CAND si CUM? Sa vina noaptea la 

serviciu? Sau mai degraba sa vina sambata ori duminica si sa munceasca 8 ore pentru ca au stat 

acasa intr-o zi de joi? Cine va opta pentru asta?  Toata situatia este rodul pripei in care se trimit astfel 

de mesaje in teritoriu, fara o analiza atenta a cadrului situatiei. 
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Intelegem ca un anumit sindicat combate ideea zilei libere pentru fenei, nu stim exact 

argumentatia, dar banuim ca este vorba de lipsa de prevederi legale si eventual de o discriminare 

pozitiva fata de barbati. Am aflat ca ANP a dat curs solicitarii sindicatului respectiv si a transformat 

ziua libera in altceva. Precizam ca acordarea acestor zile libere pentru femei, in sistemul penitenciar, 

cu ocazia unor zile speciale (zilele care preced marile sarbatori religioase si 1/8 Martie) reprezinta 

obiceiuri practicate in majoritatea entitatilor din Romania, pana la Parlament. Blocarea acestui 

demers in anul 2012, creeaza premisele imposibilitatii acordarii pe viitor a unor astfel de zile libere 

femeilor, probabil pe criteriul egalitatii de tratament.  

 

Un lucru este clar: femeile beneficiaza de aceste zile libere pentru ca barbatii din sistemul 

penitenciar accepta situatia si deciziile in acest sens se adoptau pe plan local, de catre directorii 

unitatilor, fara alte decizii din aparatul central. Incepand cu anul trecut s-a optat, la initiativa 

sindicala, pentru aceste mesaje centralizate, in scopul evitarii diferentelor dintre unitati. Daca de la o 

unitate la alta, opinia majoritara este ca acordarea acestor zile pentru o parte din personal 

prejudiciaza restul personalului, opinia trebuie respectata. 

 

Prin urmare, ANP are optiunea de la lasa la dispozitia directorilor de unitati posibilitatea de a-

si gestiona singuri programul si planificarea personalului in serviciu, fara a mai interveni cu adrese 

care in 2012 au creat bulversare avand in vedere ca acordarea unei zile libere in cursul saptamanii nu 

permite recupearea decat in week-end, prin urmare acea zi libera poate fi incadrata mai degraba ca 

sanctiune decat ca recompensa. 

 

Impedimentul legal principal ar fi acela ca 1/8 Martie nu sunt considerate zile de sarbatoare 

legala sau zile in care conform legii nu se munceste. Perfect adevarat. „Liberul” de 1/8 Martie era 

intr-adevar un compromis acceptat, avand in vedere situatia speciala a femeilor care muncesc in 

conditii deosebite de munca, intr-un penitenciar, daca se accepta premisa ca femeile reprezinta o 

categorie vulnerabila, concept definit si la nivel european. Daca atat premisa cat si compromisul sunt 

respinse de majoritate, dar aceasta concluzie ar trebuie trasa prin modalitati relevante si consultari 

ale unor structuri asociative reprezentative, atunci ramane demersul in limite legale si acestea exista. 

 

Acordarea unei zile libere pentru femei, in lipsa unor prevederi legale exprese in acest sens, 

poate fi incadrata pe legislatia speciala (principala si subsecventa). Astfel, HG nr 1946/2004 

permite acordarea de invoiri platite pentru personal: 

ART. 20 

(2) Funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare pot beneficia de învoiri 

plătite cu durata de cel mult 5 zile calendaristice, în următoarele situaţii: 

c) pentru alte situaţii sau evenimente excepţionale, de natură să justifice învoirea 

solicitată. 

(3) Învoirile plătite se aprobă de conducerea unităţii, la cererea funcţionarului public din 

sistemul administraţiei penitenciare. 

 

Asa cum, la solicitarea altui sindicat, ANP a renuntat la ziua libera pentru femei, dorim ca la 

solicitarea SNLP, ANP sa recomande directorilor de unitati sa acorde femeilor, o zi de invoire 

platita in perioada 1-8 Martie 2012, apreciindu-se situatia ca exceptionala, incadrarea fiind 

lasata la latitudinea angajatorului, in lipsa altor criterii. 

 

 

Cu deosebită consideraţie 

 

Stefan teoroc 

Preşedinte  

 


