
  

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

HOTĂRÂRE 

privind criteriile și condițiile de sprijin în construirea sau cumpărarea, o singură 
dată în timpul carierei profesionale, a unei locuințe proprietate personală de către 

funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 38 
alin. (1) și (3) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut 
special din Administrația Națională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

         
             Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

Art. 1. Prezenta hotărâre de Guvern reglementează criteriile și condițiile de 
sprijin în construirea sau cumpărarea, o singură dată în timpul carierei profesionale, a 
unei locuințe proprietate personală de către funcționarii publici cu statut special din 
sistemul administrației penitenciare.  

 

Art. 2. În înţelesul prezentei hotărâri de Guvern, termenii şi expresiile de mai jos 
au următoarea semnificaţie: 

a) sprijin – susținere materială din fondurile bugetare constituite cu această 
destinație de Administrația Națională a Penitenciarelor, respectiv de unitățile 
subordonate acesteia, concretizată prin acordarea unei sume de bani în tranșe lunare 
de câte 500 lei pe o perioadă de 15 ani, în cazul construirii sau cumpărării, o singură 
dată în timpul carierei profesionale, a unei locuinţe proprietate personală, în localitatea 
în care îşi are sediul unitatea la care sunt încadraţi sau în cea mai apropiată unitate 
administrativ-teritorială  până la nivel de municipiu, indiferent de modul în care aceasta 
a intrat în proprietatea funcționarului public cu statut special. Suma totală acordată ca  
sprijin nu va depăși suma de achiziționare/construire a locuinței; 

b) construire – acțiunea de edificare a unei clădiri, cu destinație de spațiu de 
locuit, în accepțiunea Legii nr. 114/1996 – Legea locuinței, republicată. Acțiunea se 
consideră finalizată în mod obligatoriu prin recepția construcției și cu întabularea 
acesteia pe numele funcționarului public cu statut special, respectiv înscrierea definitivă 
a dreptului de proprietate în cartea funciară; 

c) cumpărare – acțiunea de cumpărare/achiziționare și rezultatul ei, respectiv 
dobândirea de către funcționarul public cu statut special a proprietății asupra unei 
locuințe, în accepțiunea Legii nr. 114/1996 – Legea locuinței, republicată, prin plata unui 
preț reprezentând contravaloarea acesteia în bani; 

d) carieră profesională - perioada de timp de minim 15 ani în care un funcționar 
public cu statut special demonstrează calitatea de angajat în sistemul penitenciar, 
respectiv ca funcționar public cu statut special, personal contractual, funcționar public, 
cadru militar în fosta Direcție Generală a Penitenciarelor; 

e) locuință proprietate personală – spațiu destinat locuirii, în accepțiunea Legii nr. 
114/1996 – Legea locuinței, republicată, asupra căruia funcționarul public cu statut 
special are drept de  proprietate, exclusiv sau cu soțul/soția, și asupra căreia, în calitate 
de proprietar, deține posesia, folosința și dispoziția în interes propriu, în limitele 
determinate de lege; 



  

 

Art. 3. Criteriile și condițiile de acordare a sprijinului pe care trebuie să le 
îndeplinească cumulativ un funcționar public cu statut special sunt următoarele:  

a) locuința să fie achiziționată/construită de către funcționarul public cu statut 
special în timpul carierei sale în sistemul penitenciar, ulterior datei de 1 octombrie 2004; 

b) funcționarul public cu statut special să fie proprietar exclusiv sau coproprietar 
împreună cu soțul/soția al imobilului pentru care se formulează solicitarea. În cazul în 
care ambii soți au calitatea de funcționar public cu statut special în sistemul penitenciar, 
sprijinul se acordă o singură dată, la cererea oricăruia dintre aceștia. 

c) Pentru a beneficia de sprijin, funcționarul public cu statut special trebuie să se 
afle în una din situațiile: 

i. să aibă deja o carieră profesională în sistemul administrației penitenciare; 
ii. să se angajeze, în scris, că își va desfășura activitatea în sistemul penitenciar 

până la împlinirea vechimii minime în sistem, respectiv aceea de 15 ani, conform art. 2 
lit. d).  

 
Art. 4. (1) În situația în care funcționarul public cu statut special își încheie 

cariera profesională înainte de atingerea vechimii de 15 ani ca urmare a demisiei sau a 
altor cauze imputabile lui, acesta va restitui integral sprijinul acordat de angajator. 

(2) În cazul în care funcționarului public cu statut special îi încetează raporturile 
de serviciu înainte de expirarea termenului de 15 ani de-a lungul căruia se plătește 
sprijinul, acesta va continua să primească sumele de bani în cauză până la expirarea 
acestui termen sau atingerea cuantumului maxim al sprijinului, în următoarele situații: 

a) încetarea raportului de serviciu, prin deces, caz în care sumele aferente 
sprijinului se achită soțului supraviețuitor și copiilor aflați în întreținerea funcționarului 
public cu statut special, potrivit legii; 

b) încetarea raporturilor de serviciu, prin pensionare în condițiile legii. 
(3) În situația în care funcționarului public cu statut special i se modifică 

raporturile de serviciu prin mutare la o unitate penitenciară din altă localitate, sprijinul se 
acordă în continuare. Pe perioada acordării sprijinului prevăzut de prezenta hotărâre, 
funcționarul public cu statut special mutat, la cerere, la o unitate penitenciară din altă 
localitate, nu beneficiază de compensarea lunară a chiriei. 

 

Art. 5. Procedura acordării sprijinului pentru funcționarii publici cu statut special 
care au achiziționat/construit o locuință după intrarea în vigoare a Legii nr. 293/2004 se 
aprobă prin ordin al ministrului justiției.  

 

Art. 6. Funcționarului public cu statut special care beneficiază de sprijinul în 
construirea sau cumpărarea, o singură dată în timpul carierei profesionale, a unei 
locuințe proprietate personală nu i se decontează contravaloarea reprezentând dreptul 
la transport și nici compensarea lunară a chiriei. 

 

Art. 7. (1) În situația funcționarului public cu statut special care se transferă la o 
instituție din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, sumele primite 
cu titlu de sprijin în construirea sau cumpărarea, o singură dată în timpul carierei 
profesionale, a unei locuințe proprietate personală, până la data la care intervine 
transferul, nu se restituie, numai în măsura în care o astfel de formă de sprijin este 
reglementată și în legislația specifică instituției în care se transferă cel în cauză. 

(2) Plata sumelor prevăzute la alin. (1) încetează începând cu data de la care 
intervine transferul funcționarului public cu statut special. 

 



  

 

Art. 8. Ministerul Justiţiei şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor răspund 
pentru punerea în aplicare a prezentei hotărâri. 

 

Art. 9.  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
 
               

Mihai TUDOSE  
  

PRIM - MINISTRU 


