
                

                                              

 

Când ANP-ul îți baga mâna-n buzunar! 

 

Salariile sunt cum sunt, ne bucurăm pentru o minimă mărire care, în lumina inflației și 
creșterilor de prețuri nu reprezintă nici măcar o creștere de bun simț. 

Și, în pofida acestor aspecte, vedem cum ANP-ul și unele unități (ex. Pelendava), nu numai 
că încalcă legea, dar, atunci când le atragi atenția asupra unui abuz, primești răspunsuri care de 
care mai hilar sau mai întortocheat, refuzând, cu nonșalanță, să-și recunoască greșeala.   

În conformitatea cu dispozițiile OUG 144/2008, Statutul O.A.M.G.M.A.M.R. și Hotărârea nr. 
31/06.12.2017 a Consiliului Naţional al O.A.M.G.M.A.M.R., cu modificările și completările 
ulterioare, publicată în Monitorul Oficial cu numărul 1004 din data de 18 decembrie 2017, 
cuantumul cotizaţiei de membru este în cuantum de: 

1. 1% pe lună din valoarea salariului de bază, aferent funcţiei de bază declarate, 
indiferent de durata timpului de muncă (normă întreagă sau fracţiune de normă), în 
cazul 

o membrilor O.A.M.G.M.A.M.R. care exercită profesia de asistent medical 
generalist, de moaşă sau de asistent medical; 

În sistemul penitenciar, zeci de asistenți medicali și poate și medici, plătesc cotizația la 
O.A.M.G.M.A.M.R. în cuantum uneori dublu, respectiv maxim 1% din venitul brut realizat, maxim 
prevăzut în realitate  în Legea sindicatelor. 

La Penitenciarul Craiova-Pelendava lucrurile stau mai rău de atât.  Deși membrii 
Sindicatului Phoenix-Pelendava, sindicat afiliat la Federația PUBLISIND, nu și-au exprimat 
acordul scris sau măcar verbal cu privire la oprirea cotizației la O.A.M.G.M.A.M.R. pe ștatul 
de plată al unității, oprirea cotizației s-a efectuat, în mod unilateral, la nivelul unității, în baza 
unei adrese a O.A.M.G.M.A.M.R, în condițiile în care, până la oprirea efectivă pe ștatul unității a 
sumelor ce au fost virate la O.A.M.G.M.A.M.R., aceștia virau în mod voluntar cotizația la entitatea 
juridică amintită, în cuantumul prevăzut în dispozițiile OUG 144/2008, Statutul O.A.M.G.M.A.M.R. 
și Hotărârea nr. 31/06.12.2017 a Consiliului Naţional al O.A.M.G.M.A.M.R., cu modificările și 
completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial cu numărul 1004 din data de 18 decembrie 
2017. 

 
Deși, inițial, Sindicatul Phoenix-Pelendava, a solicitat restituirea sumelor reținute în mod 

abuziv și care reprezintă diferența dintre 1% din venitul brut realizat și 1% pe lună din valoarea 
salariului de bază, replicile verbale primite au făcut trimitere la prevederile art. 28, atât din fosta 
cât și din actuala Lege a sindicatelor, împuterniciri scrise din partea membrilor de sindicat. 

 
S-au depus și acestea odată cu completarea solicitării: 
- stoparea reținerii cotizației către O.A.M.G.M.A.M.R față de membrii de sindicat; 

- efectuare unei cercetări administrative, in rem, pentru stabilirea persoanelor vinovate de 

rețineri abuzive, fără acordul membrilor de sindicat, începând cu luna ianuarie 2021; 



                

                                              

- restituirea sumelor reținute în mod abuziv, reprezentând cotizație către O.A.M.G.M.A.M.R, 

reținute fără acordul membrilor de sindicat, începând cu luna ianuarie 2021 și până 

la data restituirii efective, ACTUALIZATE cu coeficientul de inflație. 

 
Asta ca să nu mai vorbim de răspunsul HILAR primit de un salariat, la un demers similar, 

răspuns semnat de conducerea unității în data de 26.07.2022, răspuns în care conducerea 
Penitenciarului Craiova-Pelendava sunține, nici mai mult nici mai puțin, că, vinovat de situație 
este “ANP-ul pentru că aplicația de salarizare este făcută și actualizată de această instituție și nu 
permite decât oprirea unei cotizații în cuantum de 1% din venitul brut realizat”. 
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