
 
                            Nr.27/FSSP/23.04.2020  

 

Domnului comisar sef de politie penitenciara Tiberiu Firinel UNGUREANU  

Director general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor 

 

Stimate domnule director general,  

 

 Avand in vedere raspunsul dumneavoastra transmis prin adresa 
6103/DJ/10.04.2020 va comunicam urmatoarele: 

- Tipul de program impus personalului incalca grav prevederile legale 
privind respectarea timpului legal de odihna invocat in articolul 47, 
alin. (5) ale Decretului privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul 
Romaniei, respectiv:  

,,(5) În completarea obligațiilor prevăzute în Legea nr. 145/2019 privind statutul 
polițiștilor de penitenciare, cu modificările și completările ulterioare, polițistul de 
penitenciare este obligat să participe la toate activitățile desfășurate în conformitate cu 
dispozițiile superiorilor, cu respectarea timpului legal de odihnă, timpul lucrat 
suplimentar în această împrejurare fiind compensat exclusiv cu timp liber 
corespunzător.”  

Atunci cand vorbim de timp legal de odihna ne referim atat la repausul 
dupa serviciu dar si la repausul saptamanal. In acest sens consideram ca 
aplicarea prevederilor art. 135 din Codul muncii ar fi trebuit sa insemne si 
aplicarea art.137 din acelasi act normativ. Mai mult in alin.4 al art. 137 se face 
vorbire de faptul ca ,, in situatii de exceptie zilele de repaus saptamanal sunt 
acordate cumulat, dupa o perioada de activitate continua ce nu poate depasi 14 zile 
calendaristice, cu autorizarea inspectoratului teritorial de munca si cu acordul 
sindicatului sau, dupa caz, al reprezentantilor salariatilor.  

Ori nu cred ca, cel putin in ceeace ne priveste, ne-am dat acest acord. Mai mult, 
am facut si o adresa prin care va ceream sa reveniti la tipul de program anterior, prin 
planificarea personalului din schimburi in serviciul de 12/24-12/48. Nici atunci nu se 
respecta repausul saptamanal dar era un compromis asumat cu sindicatele, 
compromis cu care am fost de acord si care a fost inscris in Acordul colectiv. 

 



 
 

 

Daca facem vorbire si de prevederile art. 51 din Decretul privind 
prelungirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, 

,,Se menține valabilitatea contractelor colective de muncă și a acordurilor colective 
pe durata stării de urgență.” 
 

veti constata ca la momentul actual revenirea la vechiul program ar trebui sa 
fie imperativa deoarece in Acordul colectiv am negociat ca program de lucru pentru 
schimburi sa fie 12/24-12/48. 

 
In continuarea celor reglementate de art.137, alin (4) planificarea in actualul 

sistem a celor doua schimburi se intinde pe 15 zile calendaristice, incepand cu data 
de 01 a lunii si terminand cu data de 15(atunci cand ies din serviciu), data de la care, 
tot pe o perioada de 15 zile calendaristice incepe planificarea in serviciu a celorlalte 
doua schimburi, se incalca in mod flagrant prevederile legale din motivele expuse: 
nu a existat acordul sindicatului si a fost depasita perioada maxima de 14 zile fara 
repaus saptamanal.  

In acest fel de planificare dispusa de Administratia Nationala a Penitenciarelor 
va rugam sa ne comunicati daca veti aplica prevederile art.137, alin.(5), aliniat ce 
prevede ca ,, Salariatii al caror repaus saptamanal se acorda in conditiile alin. (4) au 
dreptul la dublul compensatiilor cuvenite potrivit art. 123 alin. (2)”. 

De altfel prevederile art. 116, alin.(5) din legea 145/2019 reglementeaza ca :  
(5) Modul de compensare și plată a orelor prestate de polițiștii de penitenciare peste 
durata normală a timpului de muncă, precum și a orelor lucrate în zilele de repaus 
săptămânal, de sărbători legale sau în celelalte zile în care, în conformitate cu 
reglementările în vigoare, nu se lucrează se stabilește potrivit dispozițiilor legale privind 
salarizarea personalului bugetar.  

si ale art. 200 din acelasi act normativ,  

,, Dispozițiile prezentei legi se completează, după caz, cu prevederile cuprinse în 
legislația muncii.” 

 

 

 



 
 

 

Avand in vedere cele evidentiate mai sus va reamintim ca raspunsul 
dumneavoastra nu acopera decat partial si nelamuritor aspectele referitoare la 
timpul de lucru si deloc despre respectarea timpului legal de odihna invocat in articolul 
47, alin. (5) ale Decretului privind instituirea starii de urgenta pe teritoriul Romaniei, 
sens in care revenim cu solicitarea de aplicare a programului de lucru pentru munca 
in schimburi anterior Deciziei 399/31.03.2020 Administratiei Nationale a 
Penitenciarelor va solicitam sa reveniti la programul de lucru 12/24-12/48. La 
acest moment Decizia Directorului general al Administratiei Nationale a 
Penitenciarelor nr. 399 din 31.03.2020 incalca in mod flagrant aceste prevederi. 

 

Cat priveste prevederea din Erata la Decizia 399/31.03.2020 aceasta  
incalca in mod flagrant urmatoarele prevederi ale Ordinului ministrului justitiei 
nr.4800/2018: 

TITLUL III 
Paza locurilor de deținere și accesul în locurile de deținere  

CAPITOLUL I 
Paza perimetrelor locurilor de deținere  

Secțiunea 1 
Scop și organizare  

Art. 48.  

(1) Paza și apărarea locurilor de deținere se realizează în scopul prevenirii sustragerii 
de la executarea pedepselor, a măsurii arestării preventive ori a unei măsuri educative 
privative de libertate, a pătrunderii fără drept a persoanelor neautorizate în interiorul 
locurilor de deținere și a introducerii de obiecte sau substanțe interzise în locul de 
deținere.  

........................................................................................................................................ 

(5) Dispozitivul de pază și apărare trebuie să împiedice sustragerea de la executarea 
pedepsei, a măsurii arestării preventive ori a unei măsuri educative privative de 
libertate, luarea de legături ilegale cu alte persoane, prevenirea introducerii de 
obiecte/substanțe interzise, precum și pătrunderea neautorizată în interiorul locului de 
deținere, prin:  

 



 
a) asigurarea continuității pazei și apărării în timp și spațiu, supravegherea 

locului de deținere, a căilor de acces și a terenului înconjurător; 

.................................................................................................................................. 

     c)  menținerea unei legături permanente de vedere și, după caz, de foc între 
posturile de pază de pe perimetrul locului de deținere și între acestea și patrule, cu 
accent deosebit pe direcțiile și locurile vulnerabile; 

 
Art. 68.  

Personalul din posturile de pază de pe perimetrul locului de deținere este dotat cu 
armament și muniție, conform prevederilor Planului de pază și apărare a locului de 
deținere și este obligat: 

........................................................................................................................ 

b) să nu părăsească postul, până când nu este schimbat în prezența șefului de 
schimb; 

k)  să intensifice observarea și supravegherea către interiorul locului de 
deținere pe timpul desfășurării apelului persoanelor private de libertate sau a 
altor activități desfășurate cu acestea în apropierea postului, pentru a fi în măsură 
să acționeze în cazul încercărilor acestora de a se sustrage de la regimul executării 
pedepsei; 

Art. 69.  

Personalului din posturile de pază de pe perimetrul locului de deținere îi este interzis: 

.............................................................................................................................. 

f) să părăsească postul, până nu este schimbat în prezența șefului de schimb; 

precum si prevederile referitoare la apelul detinutilor si predarea-primirea serviciului 
intre supraveghetori. 

 

 

 

 



 
Cat priveste mentiunea dumneavoastra finala din adresa raspuns, cum ca ,,tipul 

de program stabilit prin decizia criticata, a fost prezentat anterior aprobarii organizatilor 
sindicale reprezentative, in cadrul unei sedinte de lucru comune, la care ati participat 
si dumneavoastra, de altfel, fara sa fi fost formulate insa observatii din partea acestora, 
cu privire la continutul acesteia.” nu onoreaza institutia ce o conduceti, avand in 
vedere faptul ca in cadrul celor doua ore de discutii, mai mult de o ora am 
incercat sa va conving ca un astfel de program nu aduce nimic bun, ducand la o 
stare avansata de oboseala in randul personalului. Mai mult draftul de adresa 
prezentat in cadrul intalnirii din data de 30.03.2020 si pe care o sa-l anexez prezentei 
adrese difera esential chiar in chestiunea cea mai importanta, respectiv programul 
de lucru. Daca draftul prezentat lasa la latitudinea directorilor de unitate tipul de 
program, proiectul supus aprobarii in data de 31.03.2020 continea un anume tip de 
program( acela care este pus in practica acum in sistem). Este de mentionat ca la 
momentul primiri draftului de Decizie din data de 31 martie, draft la care am facut 
imediat observatii, am primit concomitent si Decizia Directorului general 
nr.399/31.03.2020. Tinand cont de acest lucru, a ne preface ca facem consultare nu 
constituie baza unei relatii de respect, mai ales ca parerea noastra vizavi de 
onestitatea conducerii Administratiei Nationale a Penitenciarelor era una pozitiva.  

Revenim si spunem ca nu ne putem permite experimente intr-o perioada 
foarte tulbure, experimente care nu au niciun fundament operativ, rugandu-va 
ca incepand cu data de 01.05.2020 programul schimburilor sa revina la 
planificarea in regim de lucru 12/24-12/48.  

 
Cu deosebita consideratie 
 
                                          Schiopu Petre Florin 

Presedinte 
Federatia Sindicatelor din Sistemul Penitenciar 

  


