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O R D I N 
 

Nr. _________ din _______ 2014 
 
privind aprobarea proiectului de ordin al ministrului justiţiei referitor la condiţiile 

de acordare privind majorarea cu până la 50% din salariul funcţiei de bază/salariul 
de bază pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare care execută 
lucrări de excepţie şi misiuni speciale, respectiv pentru acela care desfăşoară 

activităţi în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în 
care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează şi care nu pot fi 

compensate cu timp liber corespunzător 
 
 
 

Ministrul justiţiei 
 
Având în vedere prevederile art. 13 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 
2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

Luând în considerare dispoziţiile din Codul muncii aprobat prin Legea nr. 53/2003 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 

Potrivit reglementărilor din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor 
publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, 

În temeiul prevederilor art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

  
Emite următorul:  
 
 

ORDIN 
 

 
     Capitolul I 
 Condiţiile de acordare privind majorarea cu până la 50% 
 

ART. 1 
(1) Funcţionarii publici cu statut special şi personalul civil din sistemul 

administraţiei penitenciare care execută, în domeniul specific, lucrări de excepţie şi 
misiuni speciale, apreciate ca atare de către conducătorii acestora, beneficiază de o 
majorare de până la 50% din salariul funcţiei de bază/salariul de bază prevăzute de 
legislaţia în vigoare la data de 31 decembrie 2009, denumită în continuare majorare. 
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 ART. 2 
  (1) Majorarea prevăzută la alin. (1) se acordă pentru cel mult 5% din numărul 
total de posturi prevăzute în statele de organizare. 

(2) Numărul beneficiarilor acestei majorări se stabileşte de către ministrul justiţiei, 
anual, la propunerea directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. 
Repartizarea numărului beneficiarilor de majorare pe unităţi se stabileşte în Consiliul de 
conducere al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. 
  (3) Această majorare se acordă la propunerea fundamentată şi motivată în scris 
a superiorului ierarhic, care va cuprinde şi procentul stabilit în funcţie de lucrările de 
excepţie sau misiunile speciale. 

(4) Competenţa de aprobare şi acordare a majorării salariale de până la 50%, 
precum şi de stabilire a cuantumului acesteia este următoarea: 

a) ministrul justiţiei, pentru directorul general şi directorii generali adjuncţi ai 
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; 

b) directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pentru directorii 
şi directorii adjuncţi din unităţile subordonate, pentru personalul din Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor şi pentru personalul din Subunitatea de Pază şi Escortare 
Deţinuţi Transferaţi; 

c) directorii unităţilor subordonate, pentru restul personalului din subordine. 
ART. 3 
Sunt considerate lucrări de excepţie acele lucrări care: 
a) conduc la realizarea unor obiective cu impact deosebit asupra organizării şi 

funcţionării structurilor din sistemul administraţiei penitenciare; 
b) necesită efectuarea unor activităţi cu un grad ridicat de specializare; 
c) sunt realizate în grupuri de lucru înfiinţate în vederea elaborării unor proiecte 

importante, specifice sistemului administraţiei penitenciare; 
d) identifică noi surse de venituri. 
ART. 4   
Sunt considerate misiuni speciale acele activităţi care: 
a) au un grad de complexitate mai mare decât atribuţiile prevăzute în fişa 

postului; 
b) implică existenţa unor riscuri deosebite pentru siguranţa personalului sau 

pentru funcţionarea în bune condiţii a sistemului administraţiei penitenciare. 
ART. 5 
(1) Analiza îndeplinirii condiţiilor cerute se face în consiliul de conducere al 

unităţii, potrivit competenţelor stabilite, cu consultarea organizaţiilor sindicale 
reprezentative. 

(2)  Plata majorării salariale de până la 50% nu se acordă: 
a) în toate situaţiile în care nu se acordă salariul funcţiei de bază, respectiv 

salariul de bază; 
b) pe timpul urmăririi penale şi al judecăţii; 
c) când nu mai sunt îndeplinite criteriile de acordare. 
ART. 6 
(1) Propunerile pentru majorarea salarială de până la 50% se analizează lunar în 

Consiliile de conducere ale unităţilor, conform competenţelor stabilite la art. 2 alin. (4), şi 

Stefan Teoroc� 23.6.14 00:20
Comment [1]: Nu este normal ca numarul de 
majorari salariale sa fie pur si simplu propus de 
directorul general ANP fara niciun criteriu, 
conditionare sau dezbatere prealabila in Consiliul de 
conducere, fiind lasata dezbaterii doar repartizarea 
pe unitati. Daca indiferent de buget, ore de munca 
necompensate sau alte aspecte care tin de situatia 
reala, directorul general nu propune ministrului nicio 
majorare, este perfect acoperit de ordin  
considerandu-se un atribut exclusiv al DG ANP?  

Mihaela Neacsu� 23.6.14 00:07
Comment [2]: Lucrarile de exceptie nu sunt 
identificate corect. Veniturile nu sunt lucrari de 
exceptie. Din formulare nu se poate acorda 
majorarea decat pt functiile de conducere si angajatii 
din ANP aparat central. Trebuiesc identificate corect 
lucrarile de exceptie! 
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se transmit Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor în vederea aprobării, numai 
pentru personalul din competenţa directorului general. 

(2) Pentru personalul din competenţa directorului de unitate, acordarea majorării 
salariale se face numai după aprobarea plăţii personalului din competenţa directorului 
general. 

 
 
Capitolul II 
Condiţiile de acordare a majorării de 75% pentru personalul care 

desfăşoară activităţi în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în 
celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează 
şi care nu pot fi compensate cu timp liber corespunzător 

 
ART. 7 
(1) Pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare care desfăşoară 

activităţi în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în 
conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, şi căruia nu i se pot 
compensa cu timp liber corespunzător orele prestate în contul respectivelor activităţi, se 
acordă o majorare de 75% din salariul de bază prevăzut de legislaţia în vigoare la data 
de 31 decembrie 2009, denumită în continuare majorare. 

ART. 8  
(1) Majorarea se acordă pentru luna precedentă, pe baza centralizatorului lunar 

al orelor prestate în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile 
în care, în conformitate cu reglementările în vigoare nu se lucrează, prevăzute în anexa 
nr.1 la prezentul ordin. 

(2) Centralizatorul lunar al orelor prestate în zilele de repaus săptămânal, de 
sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare 
nu se lucrează, se întocmeşte de către un responsabil desemnat al structurii respective, 
se aprobă de directorul unităţii şi se comunică până la data de 5 a lunii, 
compartimentului financiar din unitate. 

ART. 9 
Procentul majorării se stabileşte proporţional cu timpul efectiv lucrat în zilele de 

repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu 
reglementările în vigoare nu se lucrează, prin raportare la durata programului normal de 
lucru din luna pentru care se efectuează plata. 

ART. 10   
În anul 2014, acordarea majorării se face în limita fondurilor bugetare aprobate 

Ministerului Justiţiei. 
 
 

Capitolul III 
 Dispoziţii finale 

 ART. 11 
Prevederile prezentului ordin sunt opozabile şi funcţionarilor publici cu statut 

special cărora li se aplică Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu 

Stefan Teoroc� 21.6.14 20:24
Comment [3]: Proiectul include mai multe tipuri 
de actiuni care nu sunt clar definite: 
 
- acordarea majorarii 
- aprobarea majorarii 
- plata majorarii 
- aprobarea platii majorarii 
 
In articolul de fata se instituie regula conform careia 
mai intai „se aproba plata majorarii” personalului 
din competenta directorului general pentru ca apoi sa 
„se acorde majorarea” personalului din competenta 
directorului de unitate. 
 
Aceasta regula sugereaza faptul ca numai dupa ce se 
platesc efectiv banii celor din prima categorie se va 
trece la dezbaterea in vederea acordarii celei de a 
doua categorii, fara insa sa intelegem ratiunea sau 
raportul de cauzalitate intre cele doua actiuni inter-
conditionate. 

Stefan Teoroc� 21.6.14 20:31
Comment [4]: Se adauga: 
 
„... in termenul prevazut de legislatia muncii...” 

Stefan Teoroc� 21.6.14 20:36
Comment [5]: se adauga 
 
„...urmatoare...” 

Stefan Teoroc� 21.6.14 20:42
Comment [6]: Se elimina. 
 
Actul normativ impune aceasta regula doar pentru 
militari: 
 
„(6)Pentru personalul militar, dreptul prevăzut la 
alin. (5) se stabileşte proporţional cu timpul efectiv 
lucrat prin raportarea bazei de calcul la durata 
programului normal de lucru.” 
 

Mihaela Neacsu� 23.6.14 00:02
Comment [7]: Se elimina. Nu se pune 
conditionare de buget in norme. 
Normal ca daca nu exista buget nu se poate acorda, 
dar trebuie facute demersuri pentru obtinere 
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statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată, altul decât cel 
din sistemul administraţiei penitenciare. 
 ART. 12 
 Anexa 1 face parte integranta din prezentul ordin. 
  ART. 13 

Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, 
Partea I. 
  
   
                                                                        

 
Bucureşti                                                                             Data _______   
 
 
 
 

Robert Marius CAZANCIUC 
 

MINISTRUL JUSTIŢIEI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mihaela Neacsu� 23.6.14 00:08
Comment [8]: Art. 11 se elimina 
Fpss din MJ trebuie adaugati in clar la articolele 
corespunzatoare, stabilindu-se competentele pentru 
propunere si apobare, altfel ordinul este inoperabil pt 
fpss din MJ. 
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                                                                                 Aprob, 
                                                                             Directorul unităţii 

                                                                                  ……………………………….. 
                      

 
 

CENTRALIZATOR LUNAR 
 

al orelor prestate în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile 
în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează de către personalul 

din………………………. (denumirea structurii) 
 în luna………………………. 

 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Numele şi 
Prenumele 
 

Activitatea 
desfăşurată 

Cine a 
dispus 

desfăşurarea 
activităţii 

Data şi 
intervalul 
de timp 

Nr. 
ore 

Semnătura 
persoanei 

care a 
prestat 

activitatea 

Semnătura 
şefului  

structurii 

Obs. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
         
         
         
         
         

 
 


