
	
 

                     Nr. 21 din 15.04.2019  

                                                    

 

Domnului Tudorel TOADER                                                                                
Ministrul Justitiei 

Domnului comisar sef de penitenciare Marian DOBRICA                                  
Director general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor  

 

            

           Stimate domnule ministru, 

           Stimate domnule director general,  

 

 

Federatia Sindicatelor din Sistemul Penitenciar(FSSP), organizatie 
sindicala reprezentativa la nivelul sistemului penitenciar, declanseaza actiuni de 
protest pe termen nelimitat ca urmare a modului cum statul român prin 
reprezentantii sai intelege sa respecte eforturile deosebite depuse de personalul 
din penitenciare. 
 

In acest sens personalul din sistemul penitenciar, în conformitate cu 
prevederile Legii nr 53/2003 (Codul muncii), republicata, art. 120, alin (2), isi 
exprima refuzul de a efectua munca suplimentara incepand cu data de 
05.04.2019; 

 
In vederea protejarii drepturilor lor, semnatarii mandateaza Sindicatele 

membre FSSP din care fac parte la nivel de unitati penitenciare și Federatia 
Sindicatelor din Sistemul Penitenciar la nivel central, sa le reprezinte 
interesele in legatura cu refuzul muncii suplimentare, in raport cu tertii 
(angajator etc), prin orice tip de actiuni legale (proteste la nivel local, proteste la 
nivel national,actiuni in instanta etc).  
 

Astfel, în conformitate cu Legea nr 53/2003(Codul muncii), republicata, art. 
112, alin (1), Federatia Sindicatelor din Sistemul Penitenciar solicita ca 
planificarea personalului in serviciu sa fie realizata, in limita maxima a 
numarului de ore lucratoare, corespunzator duratei normale a timpului de 
munca; 
 



	
 

 
             Legea nr. 53/2003, art. 112 

(1) Pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă durata normală a timpului de 
muncă este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână. 

             Legea nr. 53/2003, art. 120: 
(1) Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal, 
prevăzută la art. 112, este considerată muncă suplimentară. 
(2) Munca suplimentară nu poate fi efectuată fără acordul salariatului, cu excepţia 
cazului de forţă majoră sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii producerii 
unor accidente ori înlăturării consecinţelor unui accident. 

 
Avand in vedere vointa exprimata in conformitate cu prevederile legii, a 

salariatilor care refuza efectuarea muncii suplimentare incepand cu data de 
05.04.2019, precum si mandatul primit de organizatia noastra, va solicitam sa ne 
informati cu privire la masurile pe care le dispuneti in vederea punerii in 
aplicare a prevederilor legale susmentionate, corelat cu situatia operativa a 
unitatilor din subordine(resurse umane/misiuni de indeplinit). 

 
Deasemenea domnule ministru Tudorel Toader, va solicitam sa 

transmiteti doamnei Vasilica-Viorica DANCILA, prim-ministru al Romaniei 
rugamintea noastra de a avea o intalnire cu domnia sa de natura a lamuri toate 
aspectele ce au condus la aceasta situatie si a gasi solutii la problemele 
personalului din sistemul penitenciar. 

 
Cu deosebita consideratie, 

 
                                                       Schiopu Petre Florin 

Presedinte 
Federatia Sindicatelor din Sistemul Penitenciar 

 
 

  


