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Stimate domnule director general 

 

 

Decizie: 

In conformitate cu decizia Biroului executiv al SNLP din data de 17.02.2014, SNLP nu va participa la 

sedintele regionale de bilant al activitatii unitatilor din anul 2013,  ca reactie la lipsa de transparenta 

manifestata de Administratia Nationala a Penitenciarelor.  

 

Motive: 

Nerespectarea Acordului privind transparenta decizionala  

 ANP a elaborat fara consultare sindicala si a transmis in unitati Adresa nr. 20654/10.02.2014 care a creat 

un blocaj general in materie de buget, presedintii filialelor SNLP fiind informati ca pentru incadrarea in 

bugetul anului 2014 vor fi luate o serie de masuri care vor afecta negativ drepturile personalului respectiv 

toata plaja de deconturi, avansari, gradatii, mentineri in activitate dupa implinirea varstei de pensionare, 

amanarea incadrarii absolventilor etc. 

 ANP nu a transmis SNLP adresa sus mentionata in termenul maxim de trei zile impus de art. 6 alin. 1  din 

Acordul pe transparenta, iar la solicitarea SNLP nu a acceptat sa anuleze adresa si nici sa revina cu 

completari la adresa despre care SNLP a aflat prin terti, in vederea deblocarii situatiei. 

 ANP nu a invitat SNLP la lucrarile comisiei care a analizat situatia Centrului de Pregatire Sovata desi 

SNLP si-a exprimat anterior interesul pentru aceasta situatie, in cadrul unui dialog dintre presedintele 

organizatiei si directorul general ANP. 

 ANP nu respecta art. 4 alin. 2 din Acordul pe transparenta in sesnul ca nu organizeaza sedinte de 

consultare ulterior transmiterii de catre SNLP a unor observatii pe marginea proiectelor de acte normative.  

 

Alte aspecte privind netransparenta 

 ANP nu a invitat SNLP la bilanturile directiilor de specialitate din ANP, desi s-a afirmat contrariul, in 

plina sedinta de bilant, prin vocea unui sef de directie, desi SNLP detine reprezentativitate la nivel de 

ANP - aparat central, iar la nivel national totalizeaza ca structura asociativa 60% din personalul sistemului 

administratiei penitenciare. 

 ANP a omis sa transmita SNLP calendarul sedintelor de bilant organizate pe regiuni in luna februarie 

2014. 

 SNLP nu a primit programul bilanturilor regionale precum si persoanele desemnate de ANP sa participe la 

aceste activitati. 
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 ANP organizează în mod superficial ședințe de consultare în sensul că documentele de lucru sunt fie 

transmise în ziua ședinței fie nu sunt transmise deloc.  

 ANP organizează întâlniri cu termen rigid ignorand imposibilitatea de participare a SNLP (cauzata de 

angajamente anterioare) cu privire la care ANP este informat.  

 SNLP a solicitat în corespondența cu ANP organizare de întâlniri pe subiecte precum starea și practica 

disciplinară, formarea profesională, inspecția muncii, fara o materializare a acestor solicitari. 

Solicitare: 

 SNLP solicita ANP sa-si exprime clar pozitia privind transparenta decizionala si sa motiveze sincopele 

grave din comunicarea cu partenerii sociali, precum si solutiile pe care le prefigureaza. 

 SNLP solicita desemnarea unui director general adjunct ANP ca reprezentant al administratiei in relatia cu 

organizatia noastra, precum si elaborarea unei metodologii de lucru administratie-sindicate, in sensul 

implementarii corecte a Acordului/Contractului colectiv si a Acordului privind transparenta decizionala. 

 

 

Precizare: 

 In functie de pozitia exprimata de ANP precum si de ponderea intentiei in rezultatul creeat, SNLP va 

analiza oportunitatea suspendarii tuturor relatiilor de dialog cu administratia, urmand sa decida in cadrul 

organelor colective de conducere, modalitatile de actiune in continuare.  

 

 

 

 

Cu deosebita consideratie 

 

 

 


