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Catre,  
Ministrul Justitiei 
Domnul Tudorel TOADER  

 
 
Spre stiinta  

Directorului General al Administratiei Nationale a Penitenciarelor 
Domnul comisar sef de penitenciare Marius VULPE 

 
 
Stimate domnule ministru 
 
 
In temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public precum si al Legii nr. 554/2004 a 
contenciosului administrativ, va solicitam punerea in aplicare a prevederilor HG nr. 1/2017 pentru stabilirea 

salariului de bază minim brut pe țară garantat în plata, prin corectarea situatiilor in care, in cadrul MJ si al sistemului 

administratiei penitenciare, se constata existenta unor salarii de functie mai mici de valoarea de 1450 lei lunar 
(brut). 
 
Semnalam faptul ca ANP a semnat si transmis unitatilor subordonate adresa cu nr. 20113/03.02.2017 (pusa la 
dispozitia sindicatelor pe data 01.03.2017 prin email transmis de DMRU ANP), adresa care include instructiuni 
eronate, respectiv regula impusa de a se compara salariul de baza minim brut, de 1450 de lei, cu salariul functiei 
de baza care include sume compensatorii corespunzatoare unor sporuri, calculate prin raportare procentuala la 
salariul de functie, ignorandu-se astfel modificarile produse cadrului normativ prin noile conditii impuse de HG nr. 
1/2017: 
 

Art 1. Începând cu data de 1 februarie 2017, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, sumă 

stabilită în bani care nu include sporuri și alte adaosuri, se stabilește la 1.450 lei lunar, pentru un program 

complet de lucru de 166,00 ore, în medie, pe lună, în anul 2017, reprezentând 8,735 lei/oră. 

 
In cadrul juridic trasat prin hotararile de guvern care, incepand cu anul 2011 stabilesc salariul de baza minim brut 
pe tara garantat in plata (hotararile de guvern nr: 1193/2010, 1225/2011, 23/2013, 871/2013. 1091/2014 si 
respectiv 1017/2015), HG nr. 1/2017 introduce pentru prima data aceasta conditie menita sa elimine situatiile in 
care angajatorii stabilesc asa-zise salarii de baza care includ insa, in plafonul minim brut de 1450 de lei, sporuri, 
tichete de masa sau alte adaosuri, in loc ca aceste elemente sa se adauge la salariul de baza care constituie baza 
de referinta pentru alte elemente salariale. 
 
Precizam faptul ca stabilirea salariului de functie sub nivelul celui prevăzut la art. 1 din HG nr. 1/2017 constituie 

contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 300 lei la 2.000 lei, pentru fiecare contract individual de munca 

(raport de serviciu, in cazul functionarilor publici cu statut special) în care salariul minim este stabilit sub cel 
menţionat, în măsura în care, potrivit legii, fapta nu constituie infracţiune. 

 
In sustinerea stabilirii corespondentei dintre salariul de functie (si nu salariul functiei de baza) al functionarilor 
publici cu statut special din cadrul MJ si din sistemul administratiei penitenciare, cu salariul de baza minim brut pe 
tara, in vederea respectarii prevederilor HG nr. 1/2017, precizam: 
 

1. In acceptiunea Legii nr. 53/2003 Codul muncii (art. 160), salariul de functie este elementul de baza al 
salariului lunar al functionarilor cu statut special din cadrul MJ si din sistemul administratiei penitenciare, 
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intrucat acesta nu se deduce prin raportare la o alta baza ci constituie el insusi referinta pentru 

calculul/aplicarea tuturor celorlalte elemente ale salariului lunar. 
2. In conformitate cu prevederile Legii nr. 284/2010, legea-cadru privind salarizarea personalului platit din 

fonduri publice (art. 10), salariile de baza si salariile de functie se stabilesc prin înmulţirea coeficienţilor de 

ierarhizare corespunzători claselor de salarizare cu valoarea de referinta. Aceeasi teza este reluata in 

Anexa VII a actului normativ, art. 4. 
3. In legatura cu pct 2 si 3 de mai sus, salariul functiei de baza include elemene salariale procentuale 

calculate prin raportare la o baza de referinta denumita salariul de functie aceasta din urma sintagma 
definind exact ceea ce se intelege, in materia raporturilor de munca din Romania, prin salariu de baza.  

4. De asemenea, Legea nr. 284/2010 (Anexa VII), stabileste in mod clar corespondenta dintre salariul de 
baza si solda/salariul de functie in articolele care prevad procentele precum si modul in care se acorda 
sporurile pentru diferite conditii de munca (art 12, 14, 25). 

 
Desi nu reprezenta o conditie sine qua non, HG nr. 1/2017 clarifica in ceea ce priveste comparatia dintre salariul de 
baza si salariul de functie sau salariul functiei de baza, prin includerea unei precizari exprese cu privire la ceea ce 
trebuie inteles prin salariu de baza, respectiv suma de bani care nu include sporuri sau alte adaosuri (tichete, sume 
compensatorii etc). 
 
Precizam faptul ca Direcţia Informare şi Relaţii Publice - Ministerul Afacerilor Interne in comunicatul postat 

sâmbătă, 04 martie 2017, la ora 10:05, pe pagina www.comunicare.mai.gov.ro a facut publice demersurile 

intreprinse de MAI pentru punerea in aplicare a HG nr. 1/2017: “Drepturile salariale aferente lunii februarie 2017, 
care se plătesc în luna martie 2017, se asigură la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată 

stabilit la 1.450 lei, atât pentru personalul civil, cât și pentru personalul militar și polițiștii din cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne. În acest context, salariaților care au beneficiat până în prezent de salariul de bază/salariul de 

funcție/solda de funcție în cuantum de 1.250 de lei li se asigură aceste drepturi la nivelul de 1.450 de lei.” 

  
Va rugam sa dispuneti masuri in vederea punerii in aplicare a prevederilor HG nr. 1/2017 la nivelul MJ si al 
sistemului administratiei penitenciare, in sensul argumentelor expuse din prezenta adresa. Va solicitam 
transmiterea unui raspuns in cel mai scurt timp posibil, avand in vedere pregatirile derulate la nivel national de 
organizatiile sindicale care includ salariati din sistemul de aparare nationala, pentru organizarea de proteste avand 
ca revendicare centrala salarizarea.  
 
Cu deosebita consideratie, 

 
Stefan TEOROC 

Presedinte 

http://www.comunicare.mai.gov.ro/?subaction=showfull&id=1488614712&archive=&start_from=&ucat=9&
http://www.comunicare.mai.gov.ro/

