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Către, 

Directorul General al Administrației Naționale a Penitenciarelor 

Domnul comisar șef de penitenciare Marian Dobrică 

 

Stimate domnule director general,  

 

 

In temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, precum si al Legii nr 554 privind 

contenciosul administrativ, va solicitam sa dispuneti masuri in vederea aplicarii corecte a prevederilor legislatiei 

muncii coroborate cu dispozitiile din actele normative specifice sistemului penitenciar, in conformitate cu care sarbatorile 

legale în care nu se lucreaza nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual la care are dreptul personalul din 

sistemul administratiei penitenciare. 

 

In acest sens, vă înaintăm alăturat corespondența derulată de SNLP cu Ministerul Muncii și Justiției Sociale referitor la 

aplicabilitatea art. 145 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, în privința funcționarilor publici cu statut special 

din sistemul administratiei penitenciare, in conformitate cu care ”sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum și zilele 

libere plătite stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual”. 
 

Prin legislatia specifica, respectiv Legea nr. 293/2004 si HG 1946/2004, este stabilit dreptul la concedii de odihna fara alte 

prevederi care sa impuna o anumita acordare a dreptului respectiv, pentru personalul din sistemului penitenciar, prin 

derogare de la cadrul juridic general. Totodata Legea nr. 293/2004 impune la art. 89 completarea statutului nostru special 

cu prevederile cuprinse în legislaţia muncii. 
 

Ca modalitate efectiva de punere in aplicare a prevederilor invocate de SNLP propunem instruirea personalului privind 

actualizarea modului de redactare a solicitarilor de concediu de odihna. Astfel, in solicitarile de concediu de odihna 

salariatii vor preciza intervalele din cadrul  perioadei totale de concediu solicitate, astfel incat in respectivele intervale de 

timp sa nu fie incluse zile de sarbatoare legala in care nu se lucreaza. Mentionam faptul ca in aplicatia de pontaj din sistemul 
penitenciar, zilele de sarbatoare nu sunt pontate precum si faptul ca in cadrul MJ (ordonator principal de credite) concediile 

de odihna se intrerup pe durata zilelor de sarbatoare. 

 

Avand in vedere aspectele susmentionate precum si documentele anexate, va solicitam sa ne informati cu privire la masurile 

dispuse. Anexam: 

 

1. Solicitare SNLP catre MMJS 
2. Revenire la solicitare SNLP catre MMJS 

3. Raspuns MMJS 

 

Cu deosebită consideratie,  

Stefan Teoroc 

Presedinte SNLP 

        ieşire 

         Nr. 9/SNLP/21.01.2019 

 

Nr. ___ din data de 03.11.2014 


