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Proteste
100%

activitateConcursuri
100%



SĂRBĂTORILE SE 
SCAD DIN 

CONCEDIU
SNLP adaugă un nou 

demers la plata 
concediilor cu toate 
sporurile – sărbătorile 

scăzute din concediu
Ministerul Muncii confirmă 

interpretarea SNPP
Începe aplicarea 

legislației salariale – ANP 
transmite instrucțiuni

Legea-cadru –
implementare etapizată în 

4 ani: 2019-2022
Sporurile se mențin 

înghețate (din anul 2009)

IANUARIE 2019



SNLP SE OPUNE 
INITIATIVELOR 

LEGISLATIVE 
CARE POT GOLI 
PENITENCIARELE  

Are loc o ucidere în 
Mediaș iar mass-media 
focusează pe remediile 

compensatorii

SNLP atrage atenția public 
asupra proiectelor de legi 

cu măsuri alternative la 
pedeapsa cu închisoarea

Se incearcă introducerea 
inchisorii „de week-end” și 

flexibilizarea liberării 
condiționate

IANUARIE 2019



BUGET 2019 
INSUFICIENT. 

SNLP PREGĂTEȘTE 
ACTIUNI 

Bugetul propus de MJ este 
diminuat de MFP

În loc de creșterile 
așteptate, se anunță 

diminuări
Drepturi în pericol:

• decont turism, 
• majorare 50%, 

• plata cu majorare de 
75% a muncii 
suplimentare

• o parte din majorarea 
de 75% pentru munca in 

zile de repaus legal și 
sărbătoare

FEBRUARIE 2019



MINISTRUL 
JUSTITIEI ATACA 

PERSONALUL DIN 
PENITENCIARE SI 

ACTIUNILE 
ANUNTATE DE 

SINDICATE
Tudorel Toader urmează 

„strategia Raluca Prună” și 
declară public că salariile 

din penitenciare sunt 
foarte mari

SNLP reacționează și cere 
ministrului să revină la 

dialogul normal
Se actualizează normele 
de hrană și echipament

Concursurile se 
blocheaza. 

Neconstituționalitate 
prevederi statut

FEBRUARIE 2019



MULTITUDINE DE 
PROBLEME ÎN 

LOC DE CRESTERI 
SALARIALE

ANP cuplează la demersul 
SNLP de excludere a 

sărbătorilor din concediu. 
Cerem sprijin MJ

ANP impune probe 
sportive la schimbare din 

alte functii, în operativ
Comunicat CCR  -

neconstituționalitate 
concursuri. ANP MJ 

încearcă modificare la 
proiectul noului statut 

special

Apar probleme la MFP 
privind actualizarea 

normei de hrana  

MARTIE 2019



BUGET INTARZIAT
DREPTURI 

PERICLITATE
Aprobarea bugetului de 

stat întârzie
MFP crește puțin dar 

insuficient bugetul ANP 
(proiect)

Imposibilitatea plății unor 
drepturi este iminentă

Mobilizare pentru proteste

MARTIE 2019



BUGET INTARZIAT
DREPTURI 

PERICLITATE
Casa de pensii sectorială 
răspunde SNPP: speranța 

de viață medie este 69 ani 
(dar în operativ?)

Ministerul Finanțelor 
blochează actualizarea 

normelor de hrană și 
echipament

Lupta premierului cu 
Ministrul Justiției afectează 

drepturile personalului

SNLP cere întâlnire cu Prim-
ministrul României

APRILIE 2019



ACTIUNI 
SINIDCALE 

PENTRU CORECTII 
BUGETARE

Lipsesc 65 mil de lei din 
bugetul aprobat. ANP 

decide ce nu se plătește
Militarii beneficază de 

creșteri, polițiștii si 
personalul din 

penitenciare - nu

Întâlnire cu MJ. SNLP 
anunță ce acțiuni 

sindicale vor fi declanșate
și care sunt efectele 

estimate
MJ încearcă să repare 

modificările de statut 
special decise de Senat 

(amendamente) dar 
menține prevederile anti-

sindicale

APRILIE 2019



PROTEST CONTRA 
MUNCII FORTATE
Plata muncii suplimentare 

se suspendă din lipsă de 
bani... și de ordin (zeci de 

mape așteaptă 
semnatura ministrului)

Comunicat de presă SNPP 
– calendar de acțiuni

SNLP decide și 
coordoneaza refuzul 
muncii suplimentare

(neplătite) în sistemul 
penitenciar începând cu 

11 aprilie 2019
Personalul refuză individual 

munca în plus. Măsuri de 
contracarare a efectelor 
în unități. Blocaje pe final 

de lună – urmează zile de 
sărbătoare

Sărbătorile de Paște 
imping mitingurile spre 

luna mai

APRILIE 2019



RABDAREA ARE 
LIMITE

Decizia CCR blochează 
concursurile

MJ si MAI incearca reglarea 
actualizarii normelor de 

hrană și echipare prin 
amendamente la proiect de 

lege

MJ depune amendamente 
incomplete la noul statut

SNLP se adresează 
premierului României; cere 
soluții și anunță mitnguri la 

unități din două în două zile, 
plus miting în Piața Victoriei

Primul miting din serie: 
14 mai 2019 ora 6,30  –

Personalul din Penitenciarul 
Rahova

Refuză să intre în serviciu
Se alătură protestului 

personalul din Penitenciarul 
Aiud 

MAI 2019



ACTIUNILE 
CONTINUĂ

Încă două luni până la 
rectificare – nicio garanție

A doua serie de proteste SNLP: 
15 mai 2019 ora 6,30 -

Jilava și Deva refuză să intre în 
serviciu - până la incheierea 

mitingului toate activitatile au 
fost blocate. 

• schimbul de tura nu s-a 
putut efectua
• escortarea detinutilor la 

instante s-a blocat
• acordarea vizitelor a fost 

decalat
• programul detinutilor a 

fost modificat

Presa preia scandările SNLP 
pentru noul ministru (interimar):

„Toader ai ratat, Birchall fii 
bărbat!”

A treia serie – 17 mai 2019: 
sindicaliștii din Severin și Codlea 

nu intra în serviciu
„La pușcărie, muncim pe 

datorie” 

MAI 2019



GUVERNANTII 
CEDEAZA

Ultima rafală de mitinguri 20 
mai 2019: SNLP Gherla și SNLP 

Giurgiu
Primvicepreședintele SNLP -

întâlnire prealabilă la Guvern
Mitingul din Piața Victoriei se 

amână

Ana Birchall organizează 
întâlnire la Guvern – miercuri 

22 mai 2019 – participă 
ministrul finanțelor

Guvernul își asumă la 
rectificare buget pentru plata 

tuturor restanțelor 
MJ anunță oficial și public 
soluțiile pentru problemele 

financiare ale personalului și 
promite reglarea problemelor 
din proiectul de statut special 

Plan de acțiune MJ-ANP-
Sindicate

MAI 2019



SNLP, STATUTUL 
SPECIAL SI 

MUNCA 
SUPLIMENTARA

12 iunie 2019 – sprijin MJ -
întâlnire SNLP cu 

președintele Comisiei 
juridice din Camera 

deputaților – corecturi la 
statut – amendamente 

asumate

Soluția deblocării 
concursurilor – OUG 

ulterior – nu prin statut
25 iunie 2019 –

amendamentele 
elaborate împreună cu 

SNLP – admise integral!–
statutul trece la votul final

Se publică ordinul pentru 
plata muncii suplimentare 

(6 luni întârziere)

IUNIE 2019



LEGEA 145/2019
POLITISTUL DE 

PENITENCIARE
22 iulie 2019 – decret 

adoptare statut special
Modificările au fost inițiate 

în 2010 (mandatul dlui 
Cătălin Predoiu) și au 

continuat cu 9 ministri!
30 iulie 2019 – se publică 

Legea 145/2019 (210 
articole și numeroase 

anexe)

Polițist de penitenciare, nu 
gardian!

Legea 293/2004 se abrogă  
dupa 15 ani

40 de ordine si două HG 
subsecvente sunt 

necesare de elaborat și 
adoptat (în 6 luni)

Noul statut menține 
dreptul la grevă

IULIE 2019



RECTIFICARE 
INCOMPLETĂ, 

INTALNIRE LA MJ
Proiectul de rectificare iese la 

lumina
Urmează măsuri de austeritate 
(blocare posturi vacante etc) 

Exodul produs de teama 
modificării la pensiile militare 

continuă
4000 de posturi în proceduri de 

concurs în ultimii 2 ani apoi 
blocaj (Decizia CCR)

Efectivele se menține relativ 
constante – la fel și volumul 

orelor suplimentare
Întâlnire la MJ. Plata orelor 

suplimentare ian-iun 2019 –
posibilă abia în septembrie 

(plus majorarea pt misiuni 
speciale – doar trim I)!

AUGUST 2019



NOUA UNIFORMA –
ÎN FAZA DE PROIECT
Teste pentru o uniformă nouă, 

mai aspectuoasă și mai 
performantă – fotografii 

publicate de SNLP
Personalul nu are ținută de 

oraș (ultima dotare –peste 10 
ani în urmă)

OUG pentru modificarea 
statutului special întârzie să fie 

publicată în transparență
Se înmulțesc cazurile de 

agresiune a personalului –
Bacău, Deva, Buziaș...

SEPTEMBRIE 2019



REBRANDING:
SNLP DEVINE SNPP

Denumirea organizației se 
modifică după 15 ani de la 

constituire, corelat cu 
modificarea statutului special

•oct 2004 – >>> SNLANP
• ian 2007 – SNLANP >>> SNLP
•oct 2019 – SNLP >>> SNPP

Pagina www.snlp.ro rămâne 
disponibilă pentru istoricul 

organizației
Pagina activă a organizației 

devine www.snpp.ro

OCTOMBRIE 2019

http://www.snlp.ro/
http://www.snpp.ro/


PROIECT SNPP –
POLITICI DE RESURSE 

UMANE,  
5 ani de la finalizarea primului 

proiect SNPP – Itinerariul dialog 
IT – Norway Grants

DialLogos este un proiect 
finanțat în cadrul POCA -

Programui Operațional 
Capacitate Administrativă 

2014 – 2020
SNPP dezvoltă parteneriate cu 

alte sisteme penitenciare 
(Polonia, Ungaria, Slovacia și 

Germania) – schimburi de 
experiențe

Proiect OMJ plată rate 
locuințe – pe circuit. Clarificări 

SNPP: decont rate cu data 
noului statut

Proiectul de lege pentru 
actualizare norme hrană și 

echipare – la un pas de vot
Sinucidere ofițer ARAD

OCTOMBRIE 2019



CONSILIUL SNPP, 
ÎNTALNIRE SNPP MJ
Primul Consiliu Național SNPP

Noul Ministru al Justiției –
Cătălin Predoiu – întâlnire cu 

SNPP/BNS – dezbatere 
priorități: 

•Se dispune publicarea 
proiectului de OUG pentru 
modificare statut (deblocare 
concursuri) 
•Se promite sprijin pentru 
actualizarea normelor de 
hrabă/echipare, precum și 
pentru semnare ordin plată 
rate
•Urmează modificarea 
recursurilor compensatorii –
legea care a pus probleme 
atât de mari în sistem

Propunere legislativă SNPP –
anti-ultraj

NOIEMBRIE 2019



CUPA SNPP 
MINIFOTBAL 2019

PENSII MILITARE
SNPP se preocupă de sport și își 

promovează campionii
300 de sportivi implicați în 

Cupa SNPP 2019 la minifotbal
Finala se derulează la Centrul 

de la Amara – 6 echipe în 
turneul final

Campioni 2019: Echipa Filialei 
SNPP Galați!

NOIEMBRIE 2019



RATEU PE NORME ÎN 
ULTIMA SECUNDĂ

PENSII MILITARE
Modificarea legislativă pentru 

actualizare norme, întârzie
DG ANP (C. Pleșa) decide să-și 

asume actualizarea chiar și în 
lipsa modificării (interpretare 

juridică la limită)
!!! Exact în ziua deciziei se 
publică o sentință a unei 

instanțe (proces pus pe rol de 
alt sindicat): este declarata ca 

legitima decizia ANP de 
a nu achita norma de hrana 

actualizata !!!
Comisia de muncă din Camera 

deputaților respinge 
modificările la pensiile militare. 

Acestea rămân cum sunt

Se solicită întâlnire cu premierul 
Orban prin PUBLISIND/BNS
Proiect SNPP – DialLogos –

Conferința finala

DECEMBRIE 2019



2020-2021 
Sinteză posibilă



CRESTERI SI 
INGHETARI

PROIECTE 
STATUT

Se publică OUG 1/2020
Se acordă 1/3 din 

diferențele salariale
Sporurile se mențin 

înghețate

Norma de hrană se 
actualizează

SNPP partener in alte trei 
proiecte (2 Erasmus si 1 

Norway)
Proiect OUG modificare 

statut lansat de MJ – ajunge 
la CES

ANP inițiază echilibrarea 
unităților – efective deținuți

IANUARIE 2020



INTALNIRE 
GUVERN

CHIRII/RATE
Președintele 

SNPP/PUBLISIND întâlnire 
premier

Perspective pe salarizare și 
pensii militare. 

Constrângeri bugetare și 
electorale

Proiecte suprapuse în 
Parlament – pensii speciale 

dar și militare

În ziua întâlnirii de la 
Guvern – ședință în 

Parlament. Pensiile militare 
se mențin nemodificate

Presiunea permanentă pe 
pensii – exod prin 

pensionare

MJ anunță semnare și 
publicare ordin decont 

rate – termen o 
săptămână 

IANUARIE 2020



OUG, ORDIN SI
CONCURSURI.
EMBLEMA ANP

OUG 8/2020 – prima 
modificare a statutului 

special al polițistului de 
penitenciare

Un pas până la deblocare 
concursuri 

Guvern demis. Ordine 
dificil de emis

OMJ 482/C/2020 – decont 
rate

Se decid posturile de 
ocupat prin concurs

SNPP critică emblema 
instituției propusă de ANP 

(un cireș și două chei –
simbolistică discutabilă)

FEBRUARIE 2020



INCEPE 
PANDEMIA DE 

CORONAVIRUS
Încă se recomandă calmul

ANP transmite un plan de 
măsuri preventive

Personalul se împarte rapid 
în susținători și opozanți ai 

restricțiilor
Presiunea începe să 

crească

Primul caz de infectare în 
România

FEBRUARIE 2020



STARE DE 
URGENTĂ COVID

SNPP susține eradicarea 
„turismului penitenciar” 

care înghite resurse 
enorme

Cerem utilizarea sistemului 
de videoconferințe

Se decretează stare de 
urgență. Situație fără 

precedent
ANP și sindicatele 

conlucrează

Actualizări în Planul de 
măsuri pentru a preveni 

focarele și blocajele în 
activitate

Se insistă pe respectarea 
regulilor de protecție 

pentru prevenirea 
îmbolnăvirilor

MARTIE 2020



RESTRICTII COVID
Decizia ANP 381 – suspendare 

vizite și pachete
Risc revolte. Drept de utilizare 

armamanet în sectorul de 
deținere

Începe lupta cu fake-news 
despre restricții

•HG 217 – zile libere părinți
•OUG 29 – măsuri fiscal-
bugetare
•OUG 30 – indemnizație 
zile libere  
•Ordonanțe militară 1-4 –
restricții circulație etc
•OUG 36 – pensii/demisii 
interzise

23 martie – primul caz COVID 
în penitenciare (Sp. Jilava) 

Angajări directe în 
penitenciare

Carantină totală – o țară 
pustie

MARTIE 2020



MASURI EXTREME ÎN 
PENITENCIARE

Schimbări de program
5 schimburi în loc de 4  -

program 12/12
Unitățile cer autonomie să-și 

decidă programele 
(secvențiale etc)

Perioada de izolare este de 14 
zile după un contact direct

Schimburile operative ajung 
repede la epuizare (program 

dur, halate, măști, reguli, 
restricții, dezinfectanți etc)

Lupta permanentă pentru 
măști și dezinfectanți

Teste COVID doar pentru 
”contacți” simptomatici

Prelungire stare de urgență

Spital Dej – prima unitate în 
linia focului – salariat infectat -

gestionare extrem de dificilă 

APRILIE 2020



TELEMUNCA
MUTARI

Telemunca în penitenciare
MJ carantinat

Punct maxim COVID
Cazuri multiple în Poliția 

Penitenciară

Se publică OMJ mutări 
personal

Revenirea la 4 schimburi
SNPP insistă pe diminuarea 

numărului de transferuri și 
menajarea bugetului

APRILIE 2020



APRECIERI MJ. 
SPOR COVID?!

Ultima săptămână de urgență. 
Poliția Penitenciară se remarcă 

(fără focare în unități) –
comunicat MJ de apreciere

Declanșare angajări fără 
concurs

Întârzie ordinul referitor la 
chirii/rate (cazuri de infectare 
în MJ) – prea multe amânări –

SNPP ia atitudine
SNPP – proiect Parlament –

protecție personal
Poliția Penitenciară își face 

treaba – număr limitat de 
infectări – măsuri și intervenții 
eficiente – cazuistica din alte 

țări – mult mai gravă
Decizia ANP 444 – program 
operativ normal / program 

administrativ – secvential

SNPP cere MJ/ANP spor COVID 
și actualizare normă de hrană

MAI 2020



POSTURI ÎNCA 
BLOCATE

TOTUSI PREGATIRI 
CONCURS

Continuăm să cerem 
urgentare OMJ concursuri 

publicat de MJ – cerem 
scurtare transparență

Temeri privind prelungirea stării 
de alertă; s-ar prelungi 

blocarea posturilor vacante

Pensionările numeroase și apoi 
starea de urgență/alertă –
diminuare posturi ocupate

ANP pregateste procedurile 
de declansat. Priorități - grade 

de deficit personal 

Ordin schimbări funcție 
publicat Monitorul Oficial

IUNIE 2020



INTENTII ANP
OCUPARE 

POSTURI
Plan ANP posturi: 

schimbari / mutari / 
concursuri / TCO 

Necesar – OMJ, Decizia 
ANP, Metodologii

s

IULIE 2020



CONCURSURI,
PROBE ELIMINATORII

PROGRAM 
SECVENTIAL

OMJ 3065/C/2020 – concursuri!
Decizia ANP 354/2020 –

metodologii
Probe eliminatorii și la 

schimbări/mutări

Se impune programul 
secvențial COVID inclusiv la 

grupele de intervenție
SNPP semnalează stresul 

continuat care afectează 
personalul

s

AUGUST 2020



DEBLOCARE!
Posturi deblocate

1527 de posturi de scos la 
concurs

Sinteza în loc de grilă. Este 
nevoie de oameni

700 posturi operativ și 122 la 
medical – repartizare pe 

unități
Încep mutările

Întâlnire SNPP-ANP – priorități 
selectate – ANP asumă soluții –

grupele revin la program 
normal – Oradea prioritate 

zero personal – concursuri –
SNPAP – decizia 51/2019 etc
Concediu cu sporuri – SNPP 

cere ANP recunoașterea 
dreptului  - DG ANP urmează 

să se decidă 

SEPTEMBRIE 2020



VIDEOCONFERINTA 
CA SOLUTIE

CONCURSURI
SESIUNE UNICA
SNPP cere schimbarea 

legislației – citări și audieri în 
videoconferință – menajare 
resurse financiare și umane

Clip SNPP promovat online –
cu sprijin SNPP Galați 

Concurs 328 de ofiteri si agenți
150 de posturi de ofiter 

anunțate doar pentru agenți –
prima sesiune unică după 

foarte mulți ani
Concursurile se separă pe 

surse (noul statut)

Valul 2 de COVID – Poliția 
Penitenciară face față cu bine

Multe alte proceduri de 
concurs declanșate

OCTOMBRIE 2020



MAJORAE PARINTI 
NORMA ECHIPARE

Majorare pentru părinți 
acordată retroactiv și fără 

discriminare - decret și ordin 
– SNPP cere interpretare 

corectă

Norma de echipare este 
actualizată dar plafonată 

prin OUG 114/2018 

NOIEMBRIE 2020



SE ANUNTA INGHET
DECLANSAM 

PROTESTE
Stelian Ion USR – preia MJ

23 decembrie – Cîțu devine 
premier - coșmarul bugetarilor se 

adeverește
Încep amenințările cu înghețarea 
salariilor, diminuări salariale, tăieri 

de posturi
Proiectul OUG trenuleț iese la 

lumină iar temerile se confirmă
Comunicat de presă 

SNPP/EUROPOL
Miting pe 31 decembrie – București 

și prefecturi în țară – contra 
suspendării legii-cadru și înghețării 

salariilor
Masuri anticovid la proteste

DECEMBRIE 2020



TITLUL DE SPECIALIST
MITINGURI

Întâlnire SNPP cu Ministrul Justiției
MAI acordă titlul de specialist de 

clasă fără să anunțe și MJ
Cerem tratament egal și demersuri 

urgente pentru emitere ordin
Pregătim proteste contra 

discriminării, înghețării salariilor și 
amenințărilor la adresa bugetarilor

Comunicat de presă – calendar 
mitinguri în limitele permise de 

pandemie
SNPP, EUROPOL și alte sindicate 

din Federația PUBLISIND
Prima serie de proteste din 2021 –

pe 13 ianuarie -
Ministerul Muncii / Bacau, Timis, 

Cluj

IANUARIE 2021



MITING MINISTERUL 
JUSTITIEI

A doua serie de mitinguri 20 
ianuarie – MinisterulJustiției / 
Constanta, Prahova si Mures

Întâlnire cu Ministrul Justiției cu 
ocazia protestului

Seria 4 de mitinguri – MAI / 
Maramures, Satu Mare si Bihor

Ordin chirii semnat

Întâlnire cu ministrul (online): 
asigurarea bugetului pentru 

incadrari, acordarea titlului de 
specialist de clasa si semnarea 
ordinului privind majorarea de 

75% pentru parinti

IANUARIE 2021



MITINGURILE IAU 
AMPLOARE

Mitinguri seria 5 pe 3 feruarie –
Ministerul Finanțelor/

Galați, Dolj
„Ați pus mască dialogului”

„Suntem revoltați, că ne tot 
furați”

Publicare ordin majorare 
parinți

Miting la Justiție - 8 februarie 
„Cîțu și cu Stelian, aveți vizită 

la geam!”
Guvernul Cîțu taie tot; 

dispar și voucherele de turism 

Căutăm soluții pentru proteste 
mai vizibile, mai deranjante

FEBRUARIE 2021



PUBLISIND SCOATE 
FUMIGENELE

Miting 10 februarie
Parlament / Giurgiu, Brăila, Vâlcea

Dialogul a murit! Decidem să 
utilizăm fumigene

Nu sunt interzise de lege dar 
deranjează puterea – atrage 

mass-media
”Guvernul dă cu ceață, noi dăm 

cu fum!”
Miting 17 februarie 

Guvern / Iași, Cluj, Caraș Severin  
Din nou fumigene. Jandarmii se 

pierd și ne așează în linie de 
tragere

Miting la Justiție din nou 22 
februarie – fumul acoperă MJ 

FEBRUARIE 2021



MITINGUL DE LA 
COTROCENI
Miting 24 februarie

Președinție / Alba, Argeș
O acțiune care schimbă 

tiparul protestelor din România
Mitingul împarte și presa dar 

nu trece neobservat. Luptăm 
de unii singuri

Nu mai suportăm amenințările 
și lipsa dialogului

Fumigene, protestatari cățărați 
pe Statuia Leul, deplasare spre 

zidul Palatului Cotroceni, 
îmbrânceli cu jandarmii

La asta s-a ajuns în România lui 
Florin Cîțu

FEBRUARIE 2021



FUM SI ZGOMOT
Agențiile de presă străine 
preiau acțiunile PUBLISIND

Toate știrile legate de 
proteste au pe fundal 

acțiunile 
PUBLISIND/SNPP/EUROPOL

FEBRUARIE 2021



DIALOG - ÎN EVUL 
MEDIU

Confederațiile îi strigă 
premierului. BNS scrisoare 

deschisa
Se refuză ferm dialogul la 

orice nivel. Pandemia 
faciliteaza strategia de 

ermetizare
Un premier anti-bugetari și 

anti-sindicate
Niciun semn de revenire la 

normalitate
Concurs de DG ANP. 
Divergențe cu MJ pe 

bareme

MARTIE 2021



UN NOU DG 
ANP

PROIECT 
HG CONCEDII 
Proiect HG concedii –

include propunerea 
SNPP - ”fără sărbători 

legale”

Dan Halchin admis DG 
ANP - primul concurs 

după mulți ani

Prima întâlnire a noului 
DG cu sindicatele –

probleme de sistem –
specialistul de clasă –

prioritatea zero

APRILIE 2021



RAPORT CPT BUN
„NEGOCIERI” 

SALARIZARE
CPT apreciază eforturile de 

îmbunătățire a situației 
penitenciarelor

Negocieri pe salarizare. Mai 
degrabă pe tăieri (risc 

diminuare procent sporuri și 
alte probleme)

Președintele SNPP/PUBLISIND 
participă la întâlnirile de la 

Ministerul Muncii

Totul pare să o ia în jos
Comisia mixtă MJ – resuscitare 

– SNPP cere discutarea 
problemei specialistului de 

clasă

Se întrunește Comisia mixtă 
MJ 

MJ își asuma publicare ordin –
termen o săptămână 

MAI 2021



HG 
CONCEDII

HG 604/2021 –
sărbătorile se adaugă 

la concediu (un nou 
succes SNPP)

Continuă zbaterile 
pentru specialistul de 

clasă
Se decid concursuri 
sursă externă – 700 

posturi agent operativ
SNPP Vaslui – o nouă 

filială

IUNIE 2021



OMJ SPECIALIST
AVIZE 

PSIHOLOGICE
OMJ titlu specialist de clasă 

– PUBLICAT !

Ședința DG – sindicate 
(lunar)

Proces câstigat definitiv de 
SNPP Rahova – salarizare la 

nivel maxim
PUBLISIND înfiintează CAR

Avansează procedurile 
pentru achiziția noii ținute –

operativul prioritate la 
echipare – nu se va impune 

echiparea personalului

Modificări reguli avize 
psihologice –INAPT valabil 

doar 4 luni, APT – 1 an.
Zile libere pentru vaccin

IULIE 2021



PRESEDINTE, 
PREMIER,

BNS
BNS – scrisoare deschisă 

către Președintele României
Anunț concurs directori. 

Acte subsecvente statut –
13 restanțe

Premierul:10% dintre români 
câștigă peste 3000 Euro -

reacție BNS care 
avertizează cu prețurile la 

energie!
HG despagubiri risc ajunge 

la CES

AUGUST 2021



NORME, DECIZII, 
PROMOȚII, GRUPE

Avansarea pensionarilor – ordin 
publicat

Comisie mixtă MJ – prioritate 
OUG specialist de clasa – OMJ 

nu este suficient!

DG ANP - va asuma prin decizie 
plata concediilor cu sporuri 

(demers SNPP din  2015)i
Cresc efectivele de deținuți –

eliminarea recursului 
compensatoriu

OMJ 4225/C/2021 – Ghidul 
carierei polițiștilor de 

penitenciare
SNPP cere grupe de intervenție în 

toate unitățile
Ministrul promite că încearcă –

OUG specialist de clasă –
discriminarea continuă

Promotia “Regele Mihai I – 100” –
SNPAP 2021

O nouă divizie de colegi spre 
linia frontului

AUGUST 2021



STELIAN 
ÎNLOCUIT DE 

BODE
Ministerul Muncii cere 

consultanță externă 
pentru salarizare

Ministrul Justiției revocat 
pe când încerca 
trecerea OUG pt 

specialist de clasă!
Întâlnire ANP-sindicate –

se decide plata 
concediilor cu toate 

sporurile incluse
Lucian Bode – ministrul 

interimar al justiției
MJ decide să amâne 

concursuri directori

SNPP întâlnire cu ministrul 
– OUG specialist de clasă 

– există buget
ANP scoate la concurs 

toate posturile vacante

SEPTEMBRIE 2021



HG 
DESPĂGUBIRI 

RISC
Proiect Decizie ANP 

procedură bilete odihnă 
în centrele proprii

Întâlnire sindicate-ANP

Blocaj la Guvern –
interimat – nu se pot 

emite OUG
Se lucrează la aplicarea 

D. 51
Se lucrează la modificări 
decizie grupe intervenție

Modificare aplicație –
concedii cu sporuri

HG 1078/2021 –
despăgubiri de risc 

pentru polițiștii de 
penitenciare

OCTOMBRIE 2021



CDS MJ
REFORME?

Majorarea de 75% pentru 
sâmbete și duminici se 

adaugă la plata cu majorare 
a muncii suplimentare pe final 

de lună – OMJ
BNS aniversează 30 de ani

Comisie dialog MJ – prioritățile 
știute

Decizia 51/2019: grup lucru -
170 tipuri de funcții - 120 în 

unități - 50 în ANP
Se vrea certificat verde COVID 

la locul de muncă –
divergențe guvern – sindicate

Ministerul Muncii anunță 
reforme – salarii/pensii 

Reformele - deviza guvernului 
– de fapt zugraveală politică

Încep negocieri Acord 
colectiv

NOIEMBRIE 2021



CIUCĂ PREMIER
PREDOIU MINISTRU

MITINGURI DIN NOU
O nouă alianță politică –

aceleași probleme
Nicolae Ciucă –

premier/militar – Cătălin 
Prediou din nou la MJ

Fost DG trece consilier MJ –
Tiberiu Ungureanu

Singura armă – tot strada!
Comunicat – calendar 

proteste – restricții COVID
ANP cereri concediu – digital

13 decembrie – mitinguri la 
Gorj și Maramureș

14 decembrie – mitinguri la 
Mehedinți, Vâlcea, Bacău, 

Vaslui, Timiș, Mureș și Cluj

DECEMBRIE 2021



OUG SPECIALIST 
CLASA. MITINGURI. 

PROIECTE
15 decembrie – mitinguri la 
Giurgiu, Botoșani, Satu are

OUG 128/2021 – specialistul de 
clasă deblocat cu 1 an 

întârziere !!!
16 decembrie – miting 
SNPP/EUROPOL la MAI

OUG 130/2021 – înghețul se 
prelungește

Continuăm protestele
Decizia 1077/2021 – bilete de 

odihna în sistem

Proiecte HG asistență 
medicală și transport – în 

consultare
Continuă valul de concursuri. 
Structurile de resurse umane 

asaltate

DECEMBRIE 2021



SNPP-MJ
Întâlnire SNPP- MJ:

Aplicarea legii-cadru, 
modificări statut (chirii), 

aplicare D.51, mai multe zile 
de concediu suplimentar, 

acordare spor COVID
Risc de discriminare pentru 

2022 – majorări dar fără 
penitenciare – amenințăm cu 

grevă
17 decembrie – miting la 

partidele politice –
SNPP/EUROPOL - mărșăluim în 
ploaie de la PSD la PNL – dăm 
cu fumigene în Piața Victoriei

Marcel Ciolacu iese între 
protestatari

Invitație la discuții în sediul PSD 
– promisiuni sprijin

DECEMBRIE 2021



MITING 
PARLAMENT 

GUVERN

23 decembrie –
miting sindicate 

Poliția 
Penitenciară și 
Poliție în Piața 

Constituției

Marș spre 
Guvern și 

protest în Piața 
Victoriei

DECEMBRIE 2021



STARE DE 
ALERTA. 

RISC DE RĂZBOI
Prelungirea stării de 

alertă 
Întâlnire la Ministerul 

Justiției – se reiau 
prioritățile

Confederațiile fac front 
comunc – se cere 

plafonarea prețurilor la 
energie și gaze la nivelul 

celor din 2020
Risc de invadare a 

Ucrainei de către Rusia –
se verifică situațiile de 

mobilizare

Protestele din 
decembrie 2021 vor 

continua în februarie 
2022

IANUARIE 2022

Marșul din 23 decembrie 2021 spre Guvern – Bd Magheru



MITING CU 
5000 DE 

PROTESTATARI 
Marele miting – 3 

februarie – Piața Victoriei
Se cere aplicarea legii-

cadru
Deplasare în marș spre 

Piața Constituției

Coloana în marș se 
întinde pe 2 km

Prelungire stare de alertă
Calendar mutări 21.03-

18.05

FEBRUARIE 2022



RAZBOI
SINISTRATI

24 februarie - Rusia 
invadează Ucraina
Platforma”Ajutăm 

UCRAINA!” a 
Federației 
PUBLISIND

Ne implicăm în 
acțiuni de sprijin 

sinistrați

FEBRUARIE 2022



ABANDONAȚI ÎN 
PROPRIA TARA

1 Martie – miting mut la 
Ministerul Muncii – contra 

mesajelor anti-sindicale ale 
Guvernului

Împărțim flori jandarmilor
Bilanț ANP

Continuă starea de alertă
Război după pandemie!

Ne oprim sau continuăm să 
trăim?

Concursuri funcții de 
conducere

Finalizare pilotare program 
grupe intervenție

Abandonați în propria țară –
comunicat BNS – lispă 

strategii – cetățenii și-au 
pierdut încrederea în guvern 

- anuțat miting și marș în 6 
aprilie

MARTIE 2022



MITING BNS
ÎNTÂLNIRE 

PARLAMENT
6 aprilie – Miting BNS în 

Piața Victoriei și marș
spre Piața Constituției

PUBLISIND-SNPP 
participare masivă
Explozia prețurilor, 

înghețarea salariilor, 
sporul COVID

Întâlnire BNS la 
Parlament ulterior 

mitingului
Președintele 

PUBLISIND/SNPP 
participă la întâlnire

Perspective de 
deblocare a legii-cadru 

pentru familia apărare

APRILIE 2022



SNPP
INTERACT II

Proiect SNPP Norway 
Grants – Plus Dialog

28 Aprilie – SNPP pune 
din nou (după 6 ani) la 

aceeași masă liderii 
SNPP și directorii, alături 

de ANP și MJ
De Ziua Internațională a 
Sănătății și Securității în 

Muncă – SNPP propune 
un set de politici în 

materie de sănătate și 
securitate – Poliția 

Penitenciară

APRILIE 2022



PROIECT OUG 
MAPN

EVADARE
Proiect de OUG inițiat de 
MApN – speranțe pentru 

familia apărare –
aplicarea integrală a 

legii și actualizare grad
Evadarea de la Spitalul 

Bagdazar (Penitenciarul 
Rahova)

SNPP intervine în presă, 
deținutul este capturat 

de unitate, măsurile 
intenționate de MJ se 

temperează

Premierul se delimitează 
de proiectul de OUG 

inițiat de MApN
Buimăceala 

guvernamentală 
tensionează personalul 

din structura de aparare

MAI 2022



UN SFERT DIN 
DIFERENTE

PRAF ÎN OCHI
Lege adoptată – se 

acordă ¼ din diferențe –
legea cadru

USR amenință cu atac la 
CCR

Doar atât își poate 
permite Guvernul Ciucă 

– pentru toți bugetarii
Familia apărare 

continuă așteptarea 
pentru întregirea salariilor

Proiect HG crestere 
normă hrană – cursuri

Proiect OUG suspendare 
concursuri

IUNIE 2022



ELIMINARE 
INECHITĂȚI 
SALARIALE.

SNPP LA BRUXELLES
Aplicarea D.51

Decizia ANP 745 – nou 
încadrații și cei cu modificări 

ale raportului de serviciu –
coeficienți maximi

SNPP cere tratament egal 
pentru toți salariații. ANP 

caută soluții
SNPP PROTECT 4 – noul sistem 

suplimentar de asigurare 
internă și sprijin reciproc

SNPP la Bruxelles – întâlniri la 
CESE și cabinet 

europarlamentar D. Pîslaru
Directiva UE – salariu minim și 

negocieri

Mesajul MJ (secretar de stat 
Bogdan Ilea) la Conferința 

finală Plus Dialog

IUNIE 2022



CONCURSURI 
BLOCATE

O ultimă serie de proceduri 
declanșate înainte de 

suspendarea concursurilor

ANP ezită să extindă 
procedurile

De la 1 iulie – posturile 
vacante nu se mai pot ocupa

Război la granițe – exod de 
pensionări – posturi 

suspendate – munca 
suplimentară este unica 

strategie
Pensiile militare amenințate 

(PNRR)
Premierul, Ministrul Muncii, 

Ministrul Apărării Naționale –
mesaje publice – pensiile 

militare nu sunt pensii speciale!

IULIE 2022



CONCURSURI 
BLOCATE

Comisie mixtă MJ
HG 886/2022 – drepturi 

transport personal
Amenzi enorme pentru 
management – proces 

câstigat de SNPP Rahova
USR blochează la CCR legea 

care acordă ¼ din diferențele 
pe legea-cadru

Guvernul inițiază un OUG 
pentru aplicarea parțială a 

legii-cadru
SNPP/PUBLISIND cer aplicare 

integrală – amenințăm cu 
proteste

IULIE 2022



MITING MINISTERUL 
MUNCII

SALARIUL DE GRAD
17 August - Miting la Ministerul 

Muncii
400 protestatari SNPP-EUROPOL

Revendicări

• Aplicarea integrală a legii-
cadru

• Actualizare norme 
hrană/echipare

• Actualizarea salariului de 
grad!

• Indexare pensii cu inflația
Întâlnire cu Ministrul Muncii

Întâlnire la Guvernul României
Actualizarea salariului de grad 
ca soluție intermediară minimă

Oferim argumente
OUG 115/2022 – majorarea 

salariilor de funcție cu un sfert 
din diferențe  

AUGUST 2022



FORTE NOI
PENSII

Promoția SNPAP 25 – absolvire 
– SNPP premiere șef promoție

Posturile vacante se mențin 
suspendate – excepție 

posturile unice
ANP inițiază proceduri pentru 
pachete de posturi unice pe 

domenii
Ritmul ieșirilor la pensie se 

menține. Temeri privind pensiile 
militare

SNPP explică alogoritmul unei 
posibile modificări legislative 

(impuse de PNRR) și 
recomandă calm

Pensiile militare nu pot fi 
modificate peste noapte

SEPTEMBRIE 2022



DIRECTIVA
SALARIUL MINIM
Adoptare de Consiliul UE

2 ani pentru aplicare 

Impune creșterea salariului 
minim la 3000 lei

Impune acoperirea cu 
negocieri colective a peste 

80% din economie
Semne bune pentru sindicate, 

dialog, negociere si salarii

Directiva UE și PNRR împing 
Guvernul spre decizii urgente

Proiect lege salarizare noua –
consultanță Banca Mondială –

urmează transparența –
primăvara 2023 – adoptare 

vara 2023
Se va modifica legea 

dialogului

OCTOMBRIE 2022



DEMERSURI SNPP
FILIALE NOI

SNPP cere modificare OMJ 
specialist clasă – fără 

retragere titlu la sancționare
SNPP cere – minim 2 ore 

sport săptămânal – decizie 
ANP

ANP dă în lucru proiectele  
Două filiale noi SNPP: Bistrița 

și Brăila
Cupa SNPP 2022 minifotbal

Proiect lege pensii de 
serviciu ”scăpat pe surse”

SNPP verifică prin BNS la 
Ministerul Muncii și dezminte 

din start
Risc permanent depuneri 

cereri pensie – se pot pierde 
creșteri apropiate 

OCTOMBRIE 2022



CUPA SNPP
DIVERGENTA DG 

ANP – ORE 
SUPLIMENTARE

Cupa SNPP 2022 minifotbal –
turneu final - Amara

Podium
Locul I – SNPP Galați 

Locul II – SNPP Oradea 
Locul III – SNPP Mărgineni

Medalii, cupe, premii
SNPP PROTECT 4 – hotărâre 

CN SNPP – dublare fond
DG ANP impune control 

asupra orelor suplimentare. 
Lipsă feedback rezultat

CN SNPP –criticăm decizia
DG ANP reacționează pe FB
Urmează decizie coeficienți 

maximi – tot personalul

NOIEMBRIE 2022



MITINGURI 
DIN NOU! 

SALARIUL DE 
GRAD

17 noiembrie –
450 de protestatari 
SNPP și EUROPOL la 

Ministerul Muncii
Scandăm pentru 

aplicarea integrală a 
legii-cadru, indexare 

pensii și salariul de 
grad actualizat

NOIEMBRIE 2022



ULTIMUL MITING 
2022 

SE ANUNȚĂ 
CRESTERI

VREM CERTITUDINI
14 decembrie – ultimul miting 

pe 2023
500 de protestatari au 

scandat în stradă

Întâlnire cu Ministrul Finanțelor 
după protest

Am cerut ministrului 
actualizarea normelor de 

hrană și echipare – pe langă 
grad 

Proiect OUG creșteri 10% 
pentru toți bugetarii – în limita 

grilelor
Devine OUG 168/2022

Deblocarea salariului de grad 
după 13 ani!!!

Legea 367/2022 – a dialogului 
social – o nouă eră!  

DECEMBRIE 2022



MULȚUMIM
LIDERILOR ȘI 

MEMBRILOR SNPP 
PENTRU

ÎNCREDERE,
IMPLICARE,
ASUMARE,
FORȚĂ ȘI
CURAJ 

BIROUL EXECUTIV 
SNPP „ÎN PRIMUL RÂND, OAMENII!”


