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                             Ex. nr. 2      
Nr.                    /           .2013 
 
 
   

Către 

Directorul penitenciarului/penitenciarului-spital/centrului de reeducare 

__________________________________________________ 
 
           Stimate domnule/ stimată doamnă director, 
 
 
 

În vederea aplicării unitare la nivelul unităţilor a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 

2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetar, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 845 / 13.12.2012, facem următoarele 

precizări: 

A. Referitor la cuantumul elementelor componente ale sistemului de salarizare 

acordat personalului din sistemul administrației penitenciare   

 
Conform art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.84/2012, în anul 2013 se 

menţin în plată la nivelul acordat pentru luna decembrie 2012 drepturile prevăzute la art. 1 şi 

art. 3-5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri 

pentru recuperarea reducerilor salariale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 182/2012. 

Dispoziţiile art.1 alin.(1), (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.19/2012, dispun în principal asupra creşterilor salariale acordate personalului bugetar în 

anul 2012, asigurând totodată şi o metodologie de calcul a elementelor componente ale 

sistemului de salarizare bazată pe menţinerea sau după caz modificarea condiţiilor în care îşi 

desfăşoară activitatea respectivul personal. 

 

Potrivit art.1 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 84 din 12 decembrie 2012 

    “În anul 2013 se menţin în plată la nivelul acordat pentru luna decembrie 2012 drepturile 

prevăzute la art. 1 şi art. 3 - 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind 

aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, aprobată cu modificări prin 

Legea nr. 182/2012.” 

  Conform art.1 alin. 1 și 2 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 19 din 16 mai 2012 

“    (1) Cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de 

bază/indemnizaţiilor de încadrare de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se 

majorează în două etape, astfel: 

    a) cu 8%, începând cu data de 1 iunie 2012, faţă de nivelul acordat pentru luna mai 2012; 

    b) cu 7,4%, începând cu data de 1 decembrie 2012, faţă de nivelul acordat pentru luna 

noiembrie 2012. 

    (2) Cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor şi al celorlalte elemente ale 

sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut, solda lunară 

brută/salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare, de care beneficiază personalul 
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plătit din fonduri publice, se majorează potrivit alin. (1), în măsura în care personalul îşi 

desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.” 

 

Potrivit dispoziţiilor art.1, se stabileşte menţinerea la nivelul acordat in plata pentru 

luna decembrie 2012 a cuantumurilor tuturor elementelor componente ale sistemului de 

salarizare acordat personalului din sistemul administarației penitenciare, nemaisubzistând 

obligaţia stabilirii acestora în funcţie de menţinerea sau modificarea condiţiilor în care îşi 

desfăşoară activitatea, excepţie făcând eventualele fluctuaţii ale elementelor componente ale 

salariului de bază de la 31.12.2009 (specifice funcţiei, gradului, gradaţiilor şi după caz 

conducerii)  ,după cum urmează: 

-  salariul lunar brut al funcţionarilor publici cu statut special compus din: salariul 

funcției de bază (coeficientul de ierarhizare al funcţiei, sporul de misiune permanentă, sporul 

de confidenţialitate, sporul de fidelitate și sumele tranzitorii), salariul gradului profesional 

deținut , gradații, salariul de comandă,sporul maxim de 30% din salariul de bază /salariul 

funcţiei de bază(art.22 din Legea nr.284/2010), ce reprezintă   sporul pentru condiţii de 

pericol deosebit.  

-  salariul brut al personalului civil , sunt cele prevăzute în Anexele la Legea-cadru nr. 

284/2010, pentru funcţiile în care este numit.  

 

B. Referitor la metodologia de calcul a drepturilor de personal  ce nu intră în 

componența salariului de bază,acordat funcționarului public cu statut  din 

sistemul administrației penitenciare.  

 

       În conformitate cu art. 3 din O.U.G. nr. 84 din 12 decembrie 2012, „În anul 2013, pentru 

personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei 

penitenciare, indemnizaţiile, compensaţiile, sporurile, primele, ajutoarele, plăţile 

compensatorii, despăgubirile, compensaţiile lunare pentru chirie şi alte drepturi acordate 

potrivit actelor normative în vigoare se stabilesc în raport cu nivelul bazei de calcul al 

acestora utilizate pentru luna decembrie 2011”.  

În înţelesul art.3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.84/2012, toate celelalte 

drepturi care nu intră sub incidenţa art.1 din actul normativ respectiv, se acordă în anul 2013 

la nivelul bazei de calcul utilizate pentru luna decembrie 2011. 

Drepturile de personal, care se încadrează în  prevederile susmenționate sunt: 

- Compensarea lunară a chiriei,care se va acorda, în cuantum de până la 50% din 

venitul net realizat calculat conform metodologiei transmisă privind calculul drepturilor 

salariale, respectiv actualizare la nivelul 2009, diminuat cu 25%, conform Legii nr.330/2009 

și majorat cu 15%, conform Legii nr. 285/ 2010.  

 Calculul se va efectua tinand cont de prezenta efectiva, astfel încât să cuprindă toate 

sporurile ce sunt evidențiate în sumele tranzitorii, precum și toate modificările intervenite în 

elementele componente ale salariului lunar de bază (ex.acordarea unei gradații).   

         - Indemnizația de instalare pentru absolvenții de învățământ superior și mediu , 

egală cu salariul funcţiei de bază la nivelul lunii decembrie 2011(art. 26 alin. 6 și 7 din Anexa 

VII la Legea nr. 284/2010), stabilită pentru funcţiile în care au fost numiţi. 

  Calculul se va efectua asupra elementelor componente ale salariului funcției de bază, 

de care beneficiază la încadrarea în unitate, ce cuprinde : coeficientul de ierarhizare al 

funcţiei, sporul de misiune permanentă, sporul de confidenţialitate , sporul de fidelitate, 

gradul profesional deținut și gradații. 
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Nu se iau in calcul sumele evidnetiate in sumele tranzitorii. 

 

CONCLUZII 

 

Din cele prezentate mai sus, voinţa legiuitorului a fost aceea de a stabili la art. 1 din 

O.U.G. nr. 84 din 12 decembrie 2012, în mod expres, drepturile salariale (prevăzute la art. 4 

din ANEXA VII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit 

din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare) asupra cărora se menţin, în anul 

2013, majorările dispuse în anul 2012, conform O.U.G. nr. 19 din 16 mai 2012. Pe cale de 

consecinţă, toate celelalte drepturi care nu intră în componenţa salariului lunar, se acordă, în 

anul 2013, la nivelul bazei de calcul utilizate pentru luna decembrie 2011.   

             Astfel, faţă de legislaţia aplicabilă în domeniul respectiv la data de 31 decembrie 2012, 

noul act normativ aduce modificări semnificative, diferenţa majoră constând într-o “îngheţare” 

efectivă a cuantumurilor drepturilor salariale din luna decembrie 2012, situaţie oarecum similară 

celei întâlnite la data de 01.01.2010. 

 

Cu stimă, 

 

Comisar şef de penitenciare Marian DOBRICĂ 

Director general 

Administraţia Naţională a Penitenciarelor 

 

Comisar şef de penitenciare Gabriel ILIE 

Director general adjunct 

 
Comisar şef de penitenciare Claudiu BEJAN 

Director general adjunct 

 

Comisar de penitenciare Pompiliu DIMA 

Director Direcţia Economico - Administrativă 

 

Comisar şef de penitenciare Manuela Pieleanu 

Director Direcţia Contencios şi Elaborare Acte Normative 

 

Comisar şef de penitenciare Gheorghe IFTINCA 

Director Direcţia Management Resurse Umane 

 

Inspector principal de penitenciare Simona URDEA 

Şef serviciu  

Planificare şi execuţie bugetară, salarizare 
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