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Catre 

 Ministrul Justitiei 
 Domnul Catalin Marian PREDOIU 
  
 Spre stiinta 
 Directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor 
 Domnul comisar sef de politie penitenciara Tiberiu Firinel UNGUREANU 
 
 
 
Stimate domnule ministru 
Stimate domnule director general 
 
 
 
In aplicarea Hotararii de Guvern nr. 652 din 27 mai 2009 privind organizarea și funcționarea 
Ministerului Justiției, art 5 lit d - Ministerul coordonează și controlează aplicarea unitară și respectarea 
normelor legale privind organizarea și funcționarea instituțiilor care se află în subordinea sau în 
coordonarea sa - va solicitam sa constatati existenta unei practici neunitare in ceea ce priveste calculul 
indemnizatiei de concediu cuvenite  politistilor de penitenciare si totodata sa dispuneti masuri in vederea 
corectarii acestei situatii. 
 
SNPP a identificat problema calculului incomplet al indemnizatiei de concediu in anul 2015 si a 
formalizat situatia prin corespondenta purtata atat cu MJ cat si cu ANP, precum si prin sustinerea 
argumentelor in cadrul unor intalniri. Ordonatorul principal de credite ne-a confirmat in scris faptul ca 
interpretarea noastra este corecta precizand ca la nivelul ministerului indemnizatia de concediu include 
sporurile pentru conditii de munca, in timp ce in sistemul penitenciar aceste elemente salariale nu se 
includ in indemnizatie. In absenta unei decizii de modificare a indemnizatiei de concediu, la nivelul Politiei 
Penitenciare au fost depuse actiuni in instanta de catre organizatiile sindicale, iar solutiile favorabile obtinute 
au obligat penitenciarele sa plateasca reclamantilor indemnizatia de concediu in care sa fie incluse si 
sporurile pentru conditii de munca. Aceste sporuri acordate pe baza de pontaj fac parte din salariul 
de baza/salariul functiei de baza. 
 
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă al ICCJ în şedinţa din 11 noiembrie 
2019 a emis Decizia 51/2019 care stabileşte că termenul de „salariu de bază” prevăzut de art. 1 alin. (51) 
din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 
în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi de art. 31 alin. (1) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, 
prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare, 
se interpretează extensiv, în sensul că se referă şi la "salariul funcţiei de bază" al poliţiştilor, implicit 
al politistilor de penitenciare. 
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“In primul rând, oamenii” 
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Decizia 51/2019 a ICCJ este de natura a clarifica modul in care trebuie interpretat art. 150 alin (1) din 
Legea nr. 153/2003 Codul muncii care prevede ca "pentru perioada concediului de odihnă salariatul 
beneficiază de o indemnizaţie de concediu, care nu poate fi mai mică decât salariul de bază". Prin urmare, 
pe perioada concediului de odihna indemnizatia corespunzatoare nu poate fi mai mica decat salariul functiei 
de baza care cuprinde si sporurile pentru conditii de munca. 
 
Avand in vedere aspectele prezentate, pentru respectarea legislatiei aplicabile, precum si pentru o 
salarizare unitara la nivelul sistemului penitenciar, dar totodata si in vederea evitarii unor noi procese care 
implica plata cheltuielilor de judecata de catre unitatile penitenciare adâncind practica neunitara si 
inechitatile salariale, va solicitam ca plata indemnizatiei de concediu pentru politistii de penitenciare sa 
se faca prin raportare la salariul functiei de baza la care se adauga sporul de pericol, ca spor 
permanent astfel cum prevede legislatia muncii. 
 
 
 
 
Cu deosebita consideratie, 
 
 
  

Stefan TEOROC 

Presedinte 

 


