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Catre, 
  

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

 
 
 
Stimate domnule director general, 
 

SNLP a trimis, in lunile iunie-august 2015, o serie de adrese catre ANP, MJ si catre viceprim-ministrul Romaniei, 
privitor la plata drepturilor salariale cuvenite personalului din penitenciare, la centralizarea unor situatii (ore suplimentare 
etc), referitor la regimul zilei de 29 iunie precum si la necesitatea organizarii unor intalniri pentru dezbaterea problemelor 
de maxim interes, in aceasta perioada, pentru salariati. 

Singurul raspuns primit la solicitarile SNLP a fost cel semnat de MJ pe data de 13.08.2015 privind strict majorarile 
de 50% si 75%, raspuns asumat ca urmare a scrisorii deschise transmise de SNLP catre viceprim-ministrul Romaniei, 
domnul Gabriel Oprea. De asemenea, toate solicitarile SNLP de convocare a Comisiei mixte privind sistemul 
penitenciar, pe temele prioritare, au fost ignorate. 

Organele de conducere ale SNLP au stabilit un termen final ulterior caruia neplata restantelor salariale va atrage 
declansarea unor actiuni de protest. Ultimatumul transmis si asumat public de SNLP a fost data de 10.08.2015 data pana 
la care ordonatorul principal si cel secundar de credite nu au achitat drepturile cuvenite angajatilor incepand cu luna 
ianuarie 2015. 

Prin urmare, pe data de 11.08.2015, SNLP a emis un comunicat care a inclus o serie de revendicari si nemultumiri. 
In comunicat a fost indicata organizarea unei conferinte de presa in data de 12.08.2015 la sediul Blocului National 
Sindical si a unui miting pe data de 13.08.2015, actiuni care au fost realizate conform comunicatului transmis.  

De asemenea, in cadrul actiunilor sindicale derulate in prezent de SNLP, toti membrii de sindicat poarta banderole 
negre pe brat in perioada 13.08.2015 – 31.08.2015 pentru un numar de 17 revendicari dupa cum urmeaza: 

1. Initierea procedurilor pentru ocuparea prin concurs din sursa externa a 1000 de posturi vacante 
(fundamentare, memorandum, finantare, ocupare). 

2. Acordarea la zi a drepturilor salariale, de hrana si de echipament. 
3. Modificarea normelor de echipare similar politistilor (in prezent exista o diferenta de 700 de lei anual). 
4. Plata sporului de 25% pentru studii superioare si de doctorat. 
5. Compensarea muncii suplimentare cu timp liber sau plata unei majorari salariale. 
6. Solicitarea acordului SNLP pentru depasirea plafonului de 180 ore suplimentare anual/salariat. 
7. Identificarea/eliminarea situatiilor in care se depaseste plafonul maximal de 360 de ore suplimentare anual 

si sanctionarea celor vinovati. 
8. Transmiterea situatiei actualizate privind numarul orelor suplimentare de munca (total si necompensate) cu 

precizari privind orele prestate in sarbatoare legala, sambata/duminica si in alte zile libere conform legii, precum 
si zilele de  concediu de odihna restante pe anul 2014 si neacordate in anul 2015. 

9. Solicitarea acordului salariatilor pentru prestarea muncii suplimentare conform Codului muncii sau 
prezentarea temeiului pentru care prevederile Codului muncii nu sunt aplicabile in sistemul penitenciar (in 
cadrul unui Consiliu de conducere de acum 3 luni, SNLP a fost anuntat ca va primi raspuns la aceasta solicitare 
„dupa finalizarea consiliului”; se pare ca aceasta asumare ANP este singura inca „in termen”). 
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10. Cresterea fondurilor alocate conditiilor de munca de la 0,5% din buget ANP la minim 5% si asigurarea de 
urgenta a tuturor unitatilor cu vestiare dotate cu dusuri si grupuri sanitare, precum si cu spatii adecvate pentru 
servirea mesei. 

11. Clarificarea regimului zilei de 29 iunie 2015 si sanctionarea celor vinovati pentru incalcarea Acordului 
colectiv la nivelul grupului de unitati ANP. 

12. Introducerea denumirii de politist de penitenciare, prin modificarea statutului special. 
13. Acordarea biletelor de odihna si tratament in locatiile ANP. 
14. Acordarea voucherelor de vacanta conform legislatiei in vigoare. 
15. Elaborarea proiectului de HG privind dreptul statutar al salariatilor la sprijin pentru cumpararea unei locuinte. 
16. Activarea dreptului statutar la protectie al agentilor/ofiterilor de penitenciare prin extinderea la personalul din 

penitenciare a efectelor proiectului de lege (modificarea codului penal) care vizeaza majorarea cu 2/3 a 
pedepselor celor care savarsesc agresiuni contra politistilor, jandarmilor si magistratilor. 

Domnule director general, stim ca solicitarile noastre nu pot fi solutionate peste noapte (precizam ca am selectat 
din lista integrala), insa acestea sunt legitime la fel cum sunt si actiunile pe care SNLP le organizeaza in aplicarea 
obligatiilor sale organizationale care vizeaza reprezentarea intereselor membrilor de sindicat si in general a salariatilor 
din sistemul penitenciar. Mentionam faptul ca toate revendicarile de mai sus reprezinta reluarea unor solicitari sau 
demersuri anterioare. 

Va cerem sa fiti transparent si sa va puneti propria echipa la treaba. Va cerem macar sa initiati daca nu sa si reusiti 
rezolvarea problemelor susmentionate. Sansele de succes ar fi real sporite daca subordonatii dvs, in loc sa numere 
participantii la mitingul SNLP din data de 13.08.2015 si sa verifice daca protestatarii au anuntat ca parasesc 
garnizoanele, ar primi sarcini mai utile pentru sistem.  

Avand in vedere faptul ca dumneavoastra nu reusiti sa respectati nici dublul termenului legal de raspuns la petitii 
prevazut de legislatia in vigoare, SNLP stabileste ca termen pentru un raspuns chiar si prealabil la revendicarile 
susmentionate, data de 31.08.2015. 

Prin prezenta va informam cu privire la faptul ca in cazul in care pana pe data de 31.08.2015 drepturile salariale 
restante ale salariatilor precum si dreptul la echipament nu vor fi platite integral, la zi, iar restul revendicarilor 
expuse mai sus nu vor primi un raspuns care include asumarea unor obligatii concrete, SNLP va relua actiunile 
de protest stradale, incepand cu organizarea unui miting pe data de 31.08.2015 in fata ANP. 

 

Cu deosebita consideratie 
 

 
 
 

Stefan TEOROC 
Presedinte 


