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Stimata doamna ministru
In conformitate cu art 24 alin 2) din Acordul colectiv privind raporturile de serviciu la nivelul grupului de unitati ANP,
precum si cu art 18, alin 2) din Legea cadru nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului
plătit din fonduri publice, Federatia PUBLISIND si FSANP, organizatii sindicale semnatare ale Acordului
colectiv susmentionat, isi exprima dezacordul privind prestarea muncii suplimentare peste un numar de 1 8 0
ore in cursul anului 2016, de catre salariatii din sistemul administratiei penitenciare . Totodata solicitam
convocarea de urgenta a Comisiei mixte privind sistemul penitenciar in data de 1 septembrie 2016, avand in
vedere urmatoarele considerente:


prevederile art 7 din Acordul colectiv privind raporturile de serviciu la nivelul grupului de unitati ANP ;
Acordul colectiv la nivel de grup de unutati ANP, art. 7
(1) Problemele intervenite în aplicarea prezentului acord si nesolutionate prin dialog cu angajatorul, vo r fi
analizate în cadrul Comisiei mixte de dialog, constituită prin ordin de către ordonatorul principal de
credite.
(2) Oricare dintre părţi poate solicita convocarea comisiei prevăzute la alin. (1), în scris.
(3) La solicitarea organizaţiilor sindicale semnatare, trimestrial, va avea loc o întâlnire între reprezentanţi i
acestora şi angajator.





informarile verbale transmise de la nivelul ordonatorului principal cu privile la decizia de a nu aplica in
sistemul penitenciar prevederile OUG 57/2015 modificata si completata prin OUG 20/2016, art. 31 alin 1), 5)
si 6);
situatia numarului mare de ore suplimentare de munca acumulate de personalul din sistemul penitenciar si
necompensate cu timp liber;
incalcarea prevederilor art 24 din Acordul colectiv privind raporturile de serviciu la nivelul grupului de unitati
ANP, precum si prevederile Legii nr. 284/2010, art 18, alin 2), prin depasirea plafonului de 180 ore
suplimentare anual fara acordul organizatiilor sindicale;

1

Acordul colectiv la nivel de grup de unutati ANP, art. 24
(2) Plata muncii prestate peste durata normală a timpului de lucru se poate face numai dacă efectuarea
orelor suplimentare a fost dispusă de şeful ierarhic, fără a se depăşi 360 de ore anual. În cazul prestării de
ore suplimentare peste un număr de 180 de ore anual este necesar acordul sindicatelor reprezentative
semnatare (structuri ale acestora sau structuri afiliate), potrivit legii.
Lege cadru nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri
publice
Art 18
(2) Plata muncii prestate peste durata normală a timpului de lucru se poate face numai dacă efectuarea
orelor suplimentare a fost dispusă de şeful ierarhic, fără a se depăşi 360 de ore anual. În cazul prestării de
ore suplimentare peste un număr de 180 de ore anual este necesar acordul sindicatelor reprezentative sau,
după caz, al reprezentanţilor salariaţilor, potrivit legii.



aplicabilitatea prevederilor Legii nr 53/2003 art 120, in sistemul administratiei penitenciare, avand in vedere
sesizarile primite la nivelul organizatiilor sindicale din partea membrilor de sindicat care presteaza munca
suplimentara fara sa li se ceara acordul in prealabil.
Legea nr. 53/2003 republicata, Codul muncii
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 forţ ă ma jo ră
sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecinţelo r u n u i
accident.
Comentariu publicat in lucrarea de TICLEA Alexandru; GEORGESCU Laura, Codul Muncii comentat
din 01-oct-2015, Universul Juridic:
"Textul defineşte [alin. (1) munca suplimentară: cea prestată peste durata normală a timpului de
muncă de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână. Condiţia esenţială pentru efectuarea ei constă
în acordul salariatului [alin. (2). Aşadar, este necesară o solicitare a angajatorului în acest sens.
Acordul poate fi expres sau tacit. Însă în toate cazurile el trebuie să existe şi să poată fi dovedit de
către angajator."



situatia resurselor umane din sistemul penitenciar; pana la data prezentei un numar de peste 1000 de
functionari publici cu statut special si-au incetat raporturile de serviciu prin pensionare, raportat la un numar
mult mai mic de incadrari prin concurs din sursa externa (procedurile sunt inca in derulare); contrar scopului
initial ca posturile finantate in anul 2017 sa conduca la o imbunatatire a situatiei resurselor umane astfel incat
orele suplimentare sa fie diminuate sau chiar eliminate, in realitate se va produce o crestere in planul muncii
suplimentare, avand in vedere faptul ca salariatii care vor fi incadrati prin concurs extern au statut de debutanti
timp de un an, interval in care nu pot primi misiuni la nivelul unui functionar public cu statut special, definitiv;
in paralel, numarul pensionarilor continua sa creasca.
***

Cu deosebita consideratie,
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