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Nr. 58089/DJ/   .10.2018 

 
 
 

Doamnei comisar şef de penitenciare Gabriela GROSU 
Director 

Direcţia Economico - Administrativă 
 
 

Stimată doamnă director, 
 

Având în vedere adresa Penitenciarului Craiova cu nr. 70654/01.10.2018, 
înregistrată la Administrația Națională a Penitenciarelor sub nr. 58089/01.10.2018, 
referitoare la emiterea unui punct de vedere cu privire la plata majorării de 75% pentru 
munca prestată de către funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației 
penitenciare în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, 
în conformitate cu reglementările în vigoare nu se lucrează, vă comunicăm faptul că plata 
acestei majorări nu este o plată în avans ci este chiar modul de lucru prescris de legislația 
incidentă, respectiv: 

- art. 10 alin. 3 din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 90/2017 privind unele 
măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor 
termene, aprobata prin Legea nr. 80/2018: 

“Prin excepție de la prevederile art. 8, în anul 2018, pentru activitatea desfășurată 
de personalul militar, polițiștii, funcționarii publici cu statut special din sistemul 
administrației penitenciare și personalul civil din instituțiile publice de apărare, ordine 
publică și securitate națională, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în 
celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, se 
acordă drepturile prevăzute de legislația în vigoare în luna iunie 2017. Baza de calcul 
pentru acordarea acestor drepturi o reprezintă solda de funcție/salariul de funcție 
cuvenit(ă)”. 

- art. 13 alin. 5, 6 și 8 din Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 103/2013 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în 
domeniul cheltuielilor publice (care ultractivează în temeiul legislației salariale în vigoare). 

- Ordinul ministrului justiției nr. 821/2015 privind condițiile de acordare a majorării 
salariale pentru funcționarii publici cu statut special și personalul civil din sistemul 
administrației penitenciare care desfășoară activități în zilele de repaus săptămânal, de 
sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu 
se lucrează (care ultractivează în temeiul legislației salariale în vigoare). 

Prin urmare, plata majorării de 75% pentru munca prestată de către funcționarii 
publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare în zilele de repaus 
săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu 
reglementările în vigoare nu se lucrează, se efectuează prin adăugare la drepturile 
salariale cuvenite în luna pentru care se efectuează plata (a se vedea în acest sens 
prevederile art. 3 alin. (4) din Ordinul ministrului justiției nr. 821/2015). 
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În ceea ce privește modalitatea de plată pe alineate bugetare, aceasta este de 
competența structurii pe care o coordonați, respectiv Serviciul planificare și execuție 
bugetară care emite norme metodologice, precizări și instrucțiuni prin care se stabilesc 
practicile și procedurile pentru încasarea veniturilor, angajarea, lichidarea, ordonanțarea și 
plata cheltuielilor, controlul cheltuirii acestora, încheierea exercițiului bugetar anual, 
contabilizarea și raportarea la ordonatorul principal de credite (a se vedea în acest sens 
prevederile art. 49 lit. a) din Regulamentul de organizare și funcționare a Administrației 
Naționale a Penitenciarelor aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 160/2018). 

Amintim că, potrivit art. 6 alin. (1) lit. n) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2016 
pentru organizarea, funcționarea și atribuțiile Administrației Naționale a Penitenciarelor și 
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea 
Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare, “În realizarea obiectivelor din 
domeniul său de activitate, Administrația Națională a Penitenciarelor… n) organizează, 
coordonează, evaluează, controlează și îndrumă activitatea financiar-contabilă și de 
logistică din Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile din subordinea sa;”, ceea 
ce înseamnă că Administrația Națională a Penitenciarelor, prin structura de specialitate, 
trebuie să îndrume activitatea financiar – contabilă la nivelul sistemului administrației 
penitenciare astfel încât aplicabilitatea legislației să se facă în mod unitar. 

Totodată, arătăm că potrivit art. 3 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu 
modificările și completările ulterioare, gestionarea sistemului de salarizare a personalului 
din instituțiile și autoritățile publice se asigură de fiecare ordonator de credite. 

De asemenea, precizăm că punctele de vedere exprimate de Direcția Juridică cu 
privire la interpretarea și aplicarea legislației sunt menite să contribuie, din perspectivă 
juridică, la conturarea unor opinii cu privire la aspectele supuse analizei, însă nu pot 
substitui opinia de specialitate a celor cărora li se adresează.  

 
Cu stimă, 

 
 

Comisar şef de penitenciare Florin – Cătălin NIŢĂ 
Director 

Direcția Juridică 
 

 
Comisar șef de penitenciare Daniel Adrian MICLESCU 

Şef Serviciu 
Serviciul Metodologie şi Elaborare Acte Normative 

 
 
 
 
 
 
 
 

CMD/DJ/SMEAN/02.10.2018 
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