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Anexa - prioritati 

 

Nr. 
crt. 

PROBLEME DETALII SOLUȚII 

1.  

Neasigurarea integrală a tuturor 
drepturilor de natură salarială pentru 
personalul din sistemul penitenciar: 
 
- plata orelor suplimentare estimate a fi 

efectuate și necompensate cu timp liber 
începând cu luna ianuarie 2019; 
 
- plata majorării de până la 50% pentru 

lucrările de excepție și misiunile speciale 
în anul 2019; 
 
- decontarea serviciilor turistice pentru 

toți salariații; 
 
- încadrarea unui număr de 312 

absolvenți ai instituțiilor de învățământ și 
plata tuturor drepturilor salariale aferente 
acestora până la data de 31.12.2019; 
 
- plata tranșei aferentă anului 2018 

pentru titlurile executorii care au ca obiect 
acordarea de drepturi salariale 
(Penitenciarele Giurgiu și Rahova);  
 
- acordarea drepturilor de hrană și 

echipament la nivelul stabilit pentru anul 
2018, conform prevederilor OUG 
114/2018; 
 

Bugetul aprobat pentru sistemul 
penitenciar, din subvenții de la bugetul de 
stat, prin Legea 50/2019 privind bugetul de 
stat pe anul 2019 este sub nivelul solicitat 
de ANP și nu poate asigura plata tuturor 
drepturilor salariale la nivelul prevăzut de 
legislația în vigoare, fapt pentru care se 
impune necesitate suplimentării  fondurilor 
aprobate prin bugetul anului 2019 cu suma 
de 80.972 mii lei,  din care: 
1. suma de 64.722 mii lei pentru 

asigurarea tuturor drepturilor acordate prin 
lege salariaților din sistemul penitenciar, 
din care enumerăm: 
- plata orelor suplimentare estimate a fi 

efectuate și necompensate cu timp liber 
începând cu luna ianuarie 2019 – 
11.746,48 mii lei; 
- plata majorării de până la 50% pentru 

lucrările de excepție și misiunile speciale 
în anul 2019 – 14.300 mii lei; 
- decontarea serviciilor turistice pentru toți 

salariații – 17.028,80 mii lei; 
- încadrarea unui număr de 312 

absolvenți ai instituțiilor de învățământ și 
plata tuturor drepturilor salariale aferente 
acestora până la data de 31.12.2019 – 
6.478 mii lei; 
- plata tranșei aferentă anului 2018 pentru 

titlurile executorii care au ca obiect 

Suplimentarea bugetului necesar prin: 
- Modalitatea agreată la nivelul MF si 

MJ de acoperire a necesarului 
financiar imediat 

- Adoptarea unei ordonanțe de urgență 
de alocare suplimentară de fonduri 

- Alocarea sumelor necesare cu ocazia 
primei rectificări bugetare din anul în 
curs. 
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- plata sentințelor judecătorești definitive 
în anul 2019;  
 
- plata indemnizațiilor și stimulentelor 

persoanelor aflate în creștere și îngrijire 
copil până la finele anului 2019. 
 
 

  

acordarea de drepturi salariale 
(Penitenciarele Giurgiu și Rahova) – 
138,80 mii lei;  
- alte drepturi salariale – 15.029,92 mii lei  
2. suma de 12.650,00 mii lei pentru 

acordarea drepturilor de hrană și 
echipament actualizate la nivelul stabilit 
pentru anul 2018 similar celorlalte institutii 
din structura de aparare nationala 
(initiatorul actualizarii este MApN, conform 
OUG nr 26/1994, demers realizat); 
3. suma de 1.100 mii lei pentru plata în 

anul 2019 a sentințelor judecătorești 
definitive; 
4. suma de 2.500 mii lei pentru plata 

indemnizațiilor și stimulentelor 
persoanelor aflate în creștere și îngrijire 
copil până la finele anului 2019. 
 
Solicitările de mai sus au fost constant 

aduse în atenția Ministerului Justiției în 
cursul anului 2019 prin adrese ale 
conducerii ANP, determinat tocmai de 
pericolul subfinanțării și afectării implicite a 
activității specifice unităților de 
penitenciar. 

2.  

Deblocarea procedurilor de concurs 
pentru ocuparea posturilor vacante și 
bugetate, precum și a procedurilor de 
evaluare a personalului, blocate prin 
efectul deciziilor Curții Constituționale nr. 
90/21.02.2019 și nr.109/08.03.2018. 
 

Urgența aprobării acestui proiect este 
dată de: 
 - Imperativul punerii în aplicare a deciziilor 
Curții Constituționale nr. 90/21.02.2019 și 
nr.109/08.03.2018, pe de o parte, dar și de 
nevoia stringentă a demarării și finalizării 
evaluărilor  profesionale ale polițiștilor de 
penitenciare, precum și de organizarea și 
desfășurarea concursurilor de ocupare a 
funcțiilor de conducere și de execuție din 

Propunerea agreată de organizațiile 
sindicale vizează elaborarea unui Proiect de 
Ordonanță de urgență pentru modificarea și 
completarea actualei Legi nr. 293/ 2004, în 
concordanță cu Deciziile Curții 
Constituționale în sensul celor argumentate, 
apreciindu-se că procedura parlamentară 
este tardivă față de imperativele invocate. 
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sistemul penitenciar. Precizăm că anual, 
avansările în grad se dispun cu ocazia zilei 
personalului din sistemul administrației 
penitenciare, data de 29 iunie 2019, fapt 
imposibil de realizat în lipsa evaluării 
profesionale anuale.   
- Certitudinea  blocării investițiilor derulate 
prin  
Unitatea de Implementare Proiecte pentru 
implementarea Acordului de împrumut cu 
Banca de Dezvoltare a Consiliului 
Europei, tocmai din imposibilitatea 
încadrării acestei structuri cu resursa 
umană. 
În acest moment, la nivelul sistemului 

penitenciar se află în curs de desfășurare 

următoarele concursuri: 

- Posturi în competența ministrului 

justiției (director general, directori 

generali adjuncți și directori unități 

penitenciare): 12 posturi, 15 candidați 

înscriși; 

Posturi în competența A.N.P: 171 posturi, 
754 candidați înscriși. 
În prezent există în procedură 
parlamentară la Camera Deputaților un 
proiect de modificare a Legii nr.293/2004 
privind Statutul funcționarilor publici cu 
statut special din sistemul administrației 
penitenciare 

3.  
Numărul mare de posturi vacante, 
nefinanțate, în sectorul operativ.  

Desfășurarea activității din sectorul 
operativ în condiții optime și de 
respectarea legislației execuțional-penale, 
fara acumularea de munca suplimentara 

Memorandum privind finanțarea a 1000 de 
posturi, în sectorul operativ, in majoritate 
posturi de agent operativ, avand un nivel 
minim de salarizare, prin incadrare din sursa 
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in exces, in prezent existand peste 1 milion 
de ore suplimentare,evitand asperitatile 
bugetare in acest plan si menajand 
personalul in scopul cresterii eficientei si 
randamentului.  
 
Plata orelor suplimentare efectuate 
incepand cu luna aprilie 2018 ajuta la 
evitarea acumularii in continuare a orelor 
de munca de acest tip, prestate dar 
imposibil de compensat cu timp liber, insa 
nu rezolva situatia cumulului de ore 
suplimentare necompensate, prestate 
anterior lunii aprilie 2018.  
 
Sistemul penitenciar are prevazute 16.041 
de posturi din necesarul de 20.000 rezultat 
din aplicarea standardelor de resurse 
umane. Dintre acestea doar 12.600 de 
posturi sunt ocupate, in descrestere 
progresiva prin pensionare si alte cauze 
de vacantare. Din scolile proprii asiguram 
cu greu o echilibrare partiala a iesirilor din 
sistem. 

externa, primul an ulterior incadrarii avand 
calitatea de debutant cu un coeficient de 
ierarhizare de 1,90 (VRS=197,3 lei). 
 
Procedura de ocupare prin concurs a acestor 
posturi poate fi declansata astfel incat 
incadrarea efectiva sa genereze impact doar 
pentru luna decembrie a anului curent.  
 
Efortul bugetar pentru anul 2019, calculat 
pentru o singura luna (decembrie) este de 
5.500 mii lei la care se adauga prima 
echipare, rezultand un impact total de 7.900 
mii lei in functie de luna in care se realizeaza 
echiparea. 

4.  

Norme care nu au fost inca emise, 
blocand aplicarea legislatiei: 
 
- Lipsa normelor de aplicare pentru plata 
orelor suplimentare și a acordării majorării 
de până la 50% calculată la salariul 
funcției de bază, pentru lucrări de 
excepție sau misiuni speciale, 
funcționarilor publici cu statut special și 
personalului civil din sistemul 
administrației penitenciare, conform OUG 
114/2018. 

 
 
 

necesar emitere ordine MJ 
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- Lipsa normelor pentru stabilirea 
modalităților de plată a sentințelor 
judecătorești ce vizează drepturi 
recunoscute personalului ANP. 
 

necesar emitere ordine MJ 
 

5.  Statutul politistului de penitenciare 

 
Demersuri Ministerul Justiției pentru urgentarea procedurilor parlamentare cu privire la 
Proiectul de lege, în forma restructurată și regândită de Ministerul Justiției, în varianta unui 
nou statut cu denumirea „Proiect de lege privind statutul polițistului de penitenciare”, 
înregistrat la Senatul României, ca primă Cameră sesizată cu nr. L394/2018, a fost 
adoptat de Senat la data de 21.11.2018, fiind transmis spre dezbatere și adoptare 
Camerei Deputaților, în calitate de Cameră decizională la data de 21 noiembrie 
2018. Proiectul a fost înregistrat la Camera Deputaților cu nr. PLX 723/2018, iar, în 
prezent, acesta se află în lucru la Comisia Juridică a Camerei. După întocmirea raportului 
comun al Comisiei Juridice și al Comisiei de administrație și amenajarea teritoriului, 
proiectul va fi trimis pentru dezbatere în plenul Camerei Deputaților și votul final.  
 
Solicitarea organizațiilor sindicale este ca Ministerul Justiției să susțină în Parlament 
amendamentele convenite anterior procedurii parlamentare cu Administrația Națională a 
Penitenciarelor și organizațiile sindicale. 
 

 

 


