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REFERAT DE APROBARE 

 a proiectului de Ordin al ministrului justiţiei pentru aprobarea condițiilor de stabilire a 

majorării de 75% din salariul de funcţie pentru munca suplimentară prestată începând 

cu 1 aprilie 2018 peste programul normal de lucru de către personalul cu statut special 

din sistemul administraţiei penitenciare, care nu se poate compensa  

cu timp liber corespunzător 

 

 

În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 28 martie 2018 a fost publicată  

Legea  nr. 79/2018 din 28 martie 2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice. 

Potrivit prevederilor art. IV alin. (5) din Legea 79/2018 „Condiţiile de stabilire a majorării 

de 75% din salariul de funcţie, proporţional cu timpul efectiv lucrat în aceste condiţii, precum 

şi activităţile deosebite cu caracter operativ sau neprevăzut pentru care se acordă acest drept 

se stabilesc prin ordin al ordonatorului principal de credite.” 

Având în vedere prevederile menţionate precum și urgența demersului de aprobare, 

este necesară stabilirea unui cadru normativ de explicitare a modului de implementare a 

dispozițiilor amintite, fiind tratate în cuprinsul proiectului, cu titlu exemplificativ, următoarele: 

- faptul că în anul 2018, munca suplimentară prestată începând cu 1 aprilie 2018 

peste programul normal de lucru de către funcţionarii publici cu statut special din sistemul 

administraţiei penitenciare, care nu se poate compensa cu timp liber corespunzător, se 

plăteşte cu o majorare de 75% din salariul de funcţie, proporţional cu timpul efectiv lucrat în 

aceste condiţii; 
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- faptul că munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru începând cu 

1 aprilie 2018 se evidențiază, distinct față de munca suplimentară prestată până la data de 1 

aprilie 2018, în fişa individuală de evidenţă a muncii suplimentare; 

- faptul că plata majorării se efectuează în cazul în care compensarea prin ore libere 

plătite nu este posibilă în următoarele 60 de zile calendaristice, după prestarea muncii 

suplimentare; 

- faptul că plata majorării se efectuează astfel încât să se încadreze în limita de 3% 

din suma salariilor de funcţie, salariilor gradului profesional deţinut, gradaţiilor şi a salariilor de 

comandă la nivelul bugetului centralizat al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; 

- faptul că plata lunară a majorării se efectuează astfel încât aceasta să se încadreze 

în limita de 3% din suma salariilor de funcţie, salariilor gradului profesional deţinut, gradaţiilor 

şi a salariilor de comandă aferente lunii la care se referă, la nivelul fiecărui ordonator de 

credite; 

- faptul că lunar, Administrația Națională a Penitenciarelor analizează influența 

bugetară a orelor suplimentare achitate la nivelul întregului sistem penitenciar comparativ cu 

numărul orelor suplimentare care ar fi trebuit achitate peste procentul de 3% și realizează o 

redistribuire a prevederilor bugetare între unitățile din sistem astfel încât să se realizeze un  

procent de 3% la nivelul bugetului centralizat al Administrației Naționale a Penitenciarelor; 

- că munca suplimentară prestată peste programul normal de lucru se poate plăti 

numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de şeful ierarhic, în scris, fără a se 

depăşi 180 de ore anual; în cazuri cu totul deosebite, munca suplimentară se poate efectua şi 

peste acest plafon, dar nu mai mult de 360 de ore anual, cu aprobarea ordonatorului de 

credite şi cu acordul sindicatelor reprezentative sau, după caz, al reprezentanţilor salariaţilor, 

potrivit legii, precum şi cu încadrarea în fondurile bugetare aprobate; 

- se stabilește formula de calcul pentru munca suplimentară; 

- se stabilește că pentru orele lucrate peste timpul normal de lucru care au fost 

compensate cu ore libere plătite majorarea nu se mai plătește; 
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- de asemenea, faptul că în cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este 

posibilă în termenul prevăzut, majorarea se plătește odată cu drepturile salariale ce trebuie 

plătite, în luna următoare expirării termenului; 

- totodată, se menționează faptul că majorarea reglementată prin prezentul ordin se 

acordă funcționarilor publici cu statut special care nu beneficiază și de alte drepturi salariale 

sub formă de majorări, sporuri sau compensații prevăzute expres pentru munca suplimentară. 

 

În elaborarea prezentului proiect de act normativ au fost consultate organizaţiile 

sindicale reprezentative, structurile din Administrația Națională a Penitenciarelor şi unităţile 

subordonate acesteia.  

Luând în considerare că toate aceste elemente vizează interesul personalului din 

sistemul administraţiei penitenciare, a fost întocmit proiectul de ordin al ministrului justiţiei 

pentru aprobarea condițiilor de stabilire a majorării de 75% din salariul de funcţie pentru 

munca suplimentară prestată începând cu 1 aprilie 2018 peste programul normal de lucru de 

către personalul cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, care nu se poate 

compensa cu timp liber corespunzător, pe care îl supunem atenţiei dumneavoastră pentru a fi 

aprobat și ulterior publicat în Monitorul Oficial. 

 
 
 

   Comisar şef de penitenciare Marian DOBRICĂ 

Director general 
Administraţia Naţională a Penitenciarelor 

 


