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Catre, 
  

Directorul General al Administratiei Nationale a Penitenciarelor 
Domnul chestor de penitenciare Catalin Claudiu BEJAN 

 
 
Stimate domnule director general, 

Revenim la adresa noastra cu numarul 315/26.06.2015 ca urmare a transmiterii de catre ANP in unitati a 
adresei numarul 42616/26.06.2015 prin care directorii de unitati sunt instructati in mod eronat cu privire la regimul 
zilei de 29 iunie 2015 care este considerata de ANP „invoire platita”, astfel incat majoritatea angajatorilor apreciaza la 
acest moment ca invoirea platita se va acorda doar personalului care a prestat munca in data de 29 iunie. 

Adresa sus mentionata asumata de ANP si pusa in aplicare de unitatile subordonate reprezinta o incalcare a 
Acordului colectiv incheiat la nivelul grupului de unitati ANP, semnat de MJ si ANP, motiv pentru care este iminenta 
declansarea conflictului colectiv de munca. 

Solicitam revenirea la adresa transmisa in unitati pe data de 26.06.2015 avand in vedere faptul ca regimul zilei de 
29 iunie este clar stabilit in Acordul colectiv susmentionat, respectiv „zi libera platita, avand regimul unei zile de 
sarbatoare legala” (art. 25, alin. 2) tocmai pentru a evita ambiguitatile in interpretare. 

Avand in vedere efectele regimului zilei de 29 iunie in planul pontarii si compensarii muncii, in special pentru 
personalul care lucreaza in schimburi, insistam cu privire la stabilirea pentru aceasta zi a regimului de sarbatoare 
legala avand in vedere faptul ca atribuirea unui alt regim (invoire platita) afecteaza drepturile personalului care trebuie 
calculate in conformitate cu negocierile colective legal asumate de parti.  

Fiind vorba despre o zi in care se arata respect unei profesii respectiv unui sistem din structura de aparare, 
siguranta nationala si ordine publica, intreg personalul din penitenciare are dreptul de a sarbatori ziua 
penitenciarelor stabilita astfel prin statut special. Aceasta zi nu poate fi considerata doar o compensare sub forma de 
invoire pentru salariatii intamplator planificati in serviciu in data de 29 iunie. 

Consideram ca este un tratament absolut nedrept acela prin care de ziua proclamata in Legea nr. 293/2015, 
Art. 84,  ca „ziua personalului din sistemul administratiei penitenciarelor”, intreaga populatie custodiata sa 
beneficieze de hrana imbunatatita in timp ce personalul sarbatorit prin lege, sa nu beneficieze de un drept negociat 
colectiv, decat conditionat de prestare unor activitati in ziua respectiva. 

Avand in vedere faptul ca nu exista alte prevederi (legi, ordine, regulamente interne etc) care sa stabileasca 
pentru ziua de 29 iunie un altfel de regim decat cel negociat si prevazut in Acordul colectiv, apreciem ca nu exista 
motive pentru care aceasta prevedere sa nu fie respectata, situatia contrara fiind un abuz. 

Cu deosebita consideratie 
Stefan TEOROC 

Presedinte	  
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