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Catre,  

Directorul General al Administratiei Nationale a Penitenciarelor 

Domnul comisar sef de penitenciare Marian DOBRICA 

 

 

 

 

Stimate domnule director general 

 

Va solicitam solutionarea unei probleme de natura salariala din cadrul Penitenciarului Giurgiu, respectiv acordarea 

normei de hrana 12B personalului care isi desfasoara activitatea in ture discontinue (12 ore - serviciu urmate de 36 de 

ore - odihna, precum si alte programe de acest tip). 

Solicitam solutionarea problemei susmentionate in mod similar cu modul in care a fost rezolvata problema sporului 

pentru studii superioare (suma compensatorie), la nivelul intregului sistem penitenciar, respectiv prin recunoasterea dreptului 

si acordarea retroactiva a sumelor corespunzatoare, incepand cu data publicarii în Monitorul Oficial cu numărul 233 din 6 

aprilie 2015, a Legii nr. 71/2015 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, sau cel putin 

pentru viitor.  

In vederea sustinerii corespunzatoare a solicitarii noastre, prezentam in cele ce urmeaza situatia, in mod cronologic, 

explicativ si argumentat: 

Precizam faptul ca Penitenciarul Giurgiu este singura unitate din sistemul administratiei penitenciare in cadrul careia  

in prezent, nu se acorda Norma de hrana 12B personalului care lucreaza altfel decat in program normal, sau decat in 

programul de ture continue al schimburilor operative desi prin adresa semnata de directorul general ANP, cu nr. 

49264/23.07.2013, aceste tipuri de programe atipice, au fost definite ca ture discontinue conform prevederilor legislatiei 

muncii corelate cu particularitatile serviciului, activitatii si misiunilor din sistemul penitenciar. 

Conform HG 1848/2004 privind stabilirea drepturilor de hrană, în timp de pace, ale personalului din sistemul 

administraţiei penitenciare, Norma de hrana 12B se acorda pentru anumite criterii alternative intre care se regasesc 

lucrul in ture dar si depunerea unor eforturi deosebite, fara o explicitare suplimentara necesara sau alte reglementari impuse 

prin ordinele de ministru subsecvente. Pe baza acestor prevederi, o parte dintre unitatile penitenciare, ulterior intrarii in vigoare 

a hotararii de guvern mentionate, au acordat Norma de hrana 12B personalului de la sectorul vizite dar si altor categorii de 

salariati (escorte, medical, reintegrare, economic-administrativ etc), in timp ce alte unitati au acordat acest drept strict 

personalului care isi desfasoara activitatea in ture continue (schimburi operative, dispecerat, grupe de interventie). 

Constatand modul neunitar in care este acordata norma 12B de hrana la nivel de sistem, conform aspectelor 

susmentionate, SNLP a solicitat incepand cu anul 2007, in numeroase randuri, conducerii ANP sa-si exercite atributiile 

stabilite prin actele normative in vigoare si sa intervina pentru un mod de lucru unitar, indrumand si coordonand unitatile cu 

privire la aplicarea corecta a prevederilor legale. Demersurile sindicale susmentionate, in directia unei practici unitare, au fost 

materializate abia in anul 2013 cand ANP a convenit cu organizatiile sindicale privitor la transmiterea in unitatile subordonate 

a Adresei nr 49264/23.07.2013, susmentionate, in care se concluzioneaza, pe baza activitatii grupului de lucru desemnat in 

acest scop, ca programul de la sectorul vizite (ca exemplu) este de tip tura discontinua. 
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Anterior Adresei ANP nr. 49264/23.07.2013, Penitenciarul Giurgiu fiind intre unitatile care nu au acordat norma 12B 

personalului de la sectorul vizite, situatia a fost de natura a genera inclusiv actiuni in instanta. Sindicatul Fraternitatea 

Giurgiu a pus pe rol o actiune in acest sens, strict pentru salariatii de la sectorul vizite, actiune care a fost respinsa de 

instanta de judecata pe motive care tin de definirea turelor continue/discontinue raportat la programul de lucru specific. In 

speta, instanta de judecata a retinut ca, in parte, tipul de program in care muncesc salariatii de la sectorul vizite se incadreaza 

ca tura discontinua cu mentiunea ca nu s-a putut demonstra indeplinirea conditiei legale din ultima parte a alin. 1 din art 136 

(Codul muncii) respectiv „necesitatea realizării unei activităţi în intervale orare diferite în raport cu o perioadă zilnică sau 

săptămânală, stabilită prin contractul individual de muncă”.  

Pe cale de consecinta, in baza adresei ANP nr. 49264/23.07.2013, toate unitatile subordonate ANP au acordat corect si 

unitar norma de hrana 12B, cu o singura exceptie, respectiv Penitenciarul Giurgiu, conducerea unitatii opinând inclusiv 

pe baza unei corespondente cu aparatul central ca, avand in vedere sentinta nefavorabila din dosarul pus pe rol de Sindicatul 

Fraternitatea Giurgiu, dreptul nu poate fi acordat. Cu toate acestea, ca principal argument al solicitarii noastre, alaturi de 

necesitatea aplicarii prevederilor legale care urmaresc eliminarea inechitatilor salariale dintre functiile similare (in 

aceleasi conditii), subliniem faptul ca instanta a motivat respingerea actiunii Sindicatului Fraternitatea Giurgiu, constatand 

neindeplinirea conditiei ca activitatea sa se desfasoare  in „intervale orare diferite în raport cu o perioadă zilnică sau 

săptămânală”, aceasta constatare a intantei materializandu-se pe baza actiunii si argumentelor depuse si sustinute de 

organizatia sindicala, raportat la conditiile de la data respectiva.  

Referitor la dispozitia legala care impune pentru turele discontinue “intervale orare diferite în raport cu o perioadă 

zilnică sau săptămânală” trebuie adaugat ca in Codul muncii se impune ca aceasta conditie nu poate fi impusa prin program 

sau regulament ci trebuie inclusa in contractual individual de munca, ori relatiile de munca ale functionarii publici cu statut 

special rezulta dintr-un raport de serviciu care nu se negociaza. Dincolo de acest aspect, in adresa ANP nr 49264/23.07.2013 

este demonstrata in mod detaliat exact indeplinirea acestei conditii legale, prin programul sectorului vizite, dat ca 

exemplificare.   

Astfel in adresa ANP invocata mai sus, se arata prin comparatie cum, in cursul a doua saptamani consecutive, de cate 

168 de ore fiecare (total ore, nu doar ore lucratoare), unde fiecare saptamana este formata din cate 14 parti a cate 12 ore 

(urmarind programul din sectorul vizite detinuti), unui schimb lucrativ care desfasoara activitatea in program rotativ, 

discontinuu, la sectorul mentionat, i se aloca cinci intervale orare de cate 12 ore in prima saptamana (luni, miercuri, vineri, 

sambata, duminica) si doua intervale orare de cate 12 ore in a doua saptamana (marti, joi). Astfel, este demonstrata si 

indeplinirea ultimei conditii impusa de Codul muncii, intr-un algoritm care in mod cert nu a fost pus la dispozitia 

instantelor de judecata care s-au pronuntat in dosarul pus pe rol de Sindicatul Fraternitatea Giurgiu. Fata de 

exemplificarea din adresa ANP mentionata (fara a se schimba cu nimic sensul demonstratiei), precizam faptul ca in prezent 

programul sectorului vizite in Penitenciarul Giurgiu este: saptamana 1 - luni, marti, vineri, sambata si duminica / saptamana 2 - 

miercuri si joi. 

Pe aceeasi linie de argumente, precizam si faptul ca sentinta data in dosarul pus pe rol de Sindicatul Fraternitatea 

Giurgiu, vizeaza strict lucrul in ture si strict salariatii de la „sectorul vizite detinuti”, tinand cont si de faptul ca la acel 

moment sectorul respectiv functiona intr-un anumit fel iar salariatii efectuau serviciul intr-un alt tip de program. Totodata, 

adresa ANP nr 49264/23.07.2013 instructeaza unitatile referitor la acordarea Normei 12B mentionand o serie de programe si 

activitati care impun o succesiune a personalului specific, in ture discontinue, fiind enumerate si alte activitati decat cele de la 

sectorul vizite. Cu toate acestea, nici salariatii din afara sectorului vizite (insotire etc), care lucreaza in ture discontinue, nu au 

beneficiat de Norma 12B, contrar adresei ANP mentionate. 

Apreciem ca pentru punerea in aplicare a prezentei solicitari, raportat la situatia din Penitenciarul Giurgiu, respectiv 

la sentinta data in actiunea Sindicatului Fraternitatea Giurgiu vazuta ca incompatibila cu Adresa ANP nr 

49264/23.07.2013, trebuie urmarita in detaliu actiunea depusa, argumentele invocate precum si motivatia sentintei date pe baza 

acestora. Personalul care desfasoara activitatea inntr-un program de munca atipic, nu poate fi privat de acordarea unor drepturi 

legale doar ca urmare a unei actiuni punctuale respinse de instanta de judecata ca urmare a lipsei argumentelor privind 

indeplinirea conditiilor prevazute de legislatia muncii, cu atat mai mult cu cat de la data sentintei si pana in prezent, atat cadrul 

legal cat si programul sectorului vizite detinuti au suferit modificari care nu pot fi ignorate.  

Pe linia motivatiei legate de evolutia cadrului normativ care prevede eliminarea inechitatilor salariale, reamintim faptul 

incepand cu data de 6 aprilie 2017, prin Legea nr 71/2015 au fost emise precizari menite sa clarifice modul corect de 

interpretare al art. 5 al 1 din OUG 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi 

alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice. In fapt, prevederile legale invocate urmaresc eliminarea situatiilor in care 

salariati care ocupa functii similare si isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii, sunt salarizati diferit, acesta fiind cazul 

personalului care lucreaza in ture discontinue la Penitenciarul Giurgiu si care spre deosebire de salariati care lucreaza in acelasi 

tip de program in alte unitati subordonate ANP, pe acelasi nivel de ordonatori de credite, nu pot beneficia de un drept care se 

acorda exact pentru repectivele conditii in care isi desfasoara activitatea. 
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Legea 71/2015, Art. 5 

(1) În anul 2015, pentru personalul nou-încadrat pe funcţii, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie/autoritate 

publică pe funcţii de acelaşi fel, precum şi pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte, salarizarea se face la 

nivelul de salarizare în plată pentru funcţiile similare din instituţia/autoritatea publică în care acesta este încadrat sau din 

instituţiile subordonate acestora, în cazul în care nu există o funcţie similară în plată. 

“(11) Prin nivel de salarizare în plată pentru funcţiile similare se înţelege acelaşi cuantum al salariului de bază cu cel al 

salariaţilor având aceeaşi funcţie, în care au fost incluse, după data de 31 decembrie 2009, sumele aferente salariului de 

încadrare, precum şi sumele aferente sporurilor de care au beneficiat înainte de această dată, dacă salariatul angajat, 

numit sau promovat îndeplineşte aceleaşi condiţii de studii - medii, superioare, postuniversitare, doctorale -, de vechime şi 

îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii, specifice locului de muncă la data angajării sau promovării.” 

Prevederile de mai sus se coroboreaza si cu normele legale emise ulterior Legii nr. 71/2015 precum si cu deciziile 

corespunzatoare adoptate pe aceasta linie de Curtea Constitutionala a Romaniei, care stabilesc clar faptul ca inechitatile 

salariale de tipul celei descrise mai sus, trebuie sa fie eliminate astfel incat functiile similare sa fie salarizate la nivel maxim in 

plata. 

Ultima parte din argumentatia noastra vizeaza enumerearea (in HG nr 1848/2004) alternativa si nu cumulativa a 

criteriilor care genereaza obligatia angajatorului de a pune in plata Norma 12B de hrana, criterii care, pe langa lucrul in 

ture, includ (in mod alternativ) activitatile pentru care se depun eforturi deosebite, fara ca aceasta sintagma sa fie explicitata. 

Acest criteriu nu a fost analizat de instanta de judecata avand in vedere faptul ca nu a fost inclus in motivatia actiunii depuse se 

Sindicatul Fraternitatea Giurgiu, insa, asa cum SNLP a mai explicat anterior in corespondente sau intalniri cu ANP, criteriul 

„eforturilor deosebite” poate sta la baza acordarii Normei 12B ca si criteriu distinct (fata de lucrul in ture) ori unic. 

Ca si exemplu punctual, faptul ca personalul de la sectorul vizite detinuti depune eforturi deosebite in comparatie cu 

alte categorii de personal este demonstrat atat de natura si riscurile activitatilor in cadrul carora detinutii si apartinatorii se 

afla in contact direct, precum si de programul atipic de lucru care include zile de sambata si duminica sau sarbatori legale, fara 

posibilitatea de intrerupere a activitatilor pe durata programului stabilit pentru respectivul compartiment. 

Ca ultim argument in sustinerea solicitarii noastre mentionam si opinia Ministerului Justitiei recent exprimata la 

solicitarea ANP, in adresa cu nr 2/75309/07.09.2017, opinie care vizeaza un alt drept (sporul pentru studii superioare), insa o 

situatie similara. In adresa respectiva, ordonatorul principal de credite analizeaza modul in care trebuie procedat in situatia in 

care un act administrativ prin care se recunoaste si se acorda retroactiv un drept, se suprapune pe decizii ale instantelor de 

judecata (care pot fi favorabile ori nefavorabile). Conform legislatiei tranzitorii ulterior anului 2009, plata sentintelor de 

judecata se realizeaza esalonat insa, actul administrativ de acordare retroactiva a dreptului predomina in acest caz si plata nu 

poate fi blocata de o anumita sentinta de judecata.  

Concluzionam prin reluarea solicitarii din partea de inceput a prezentului material, respectiv aplicarea regulilor 

stabilite prin Adredsa ANP nr 49264/23.07.2013 si cu privire la personalul din cadrul Penitenciarului Giurgiu care 

lucreaza in ture discontinue (definite in adresa mentionata), precizand  totodata si faptul ca impactul bugetar este 

nesemnificativ avand in vedere numarul mic al salariatilor vizati, precum si cuantumul Normei de hrana 12B.  

 

Cu deosebita consideratie 

 

Stefan TEOROC 

Presedinte 


