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REFERAT DE APROBARE 
 

a proiectului de ordin al ministrului justiției  privind prelungirea aplicării, în anul 2022, 
a Ordinului ministrului justiției nr. 820/C/2015 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind acordarea majorării pentru lucrări de excepție sau misiuni 
speciale funcționarilor publici cu statut special și personalului civil din sistemul 

administrației penitenciare 
 
 

 
În conformitate cu prevederile art. I alin. (5) din OUG nr. 130/2021 privind unele 

măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative “În anul 2022, începând cu data de 1 ianuarie, 
cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente 
ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda 
lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se menţine cel mult la 
nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2021, în măsura în care personalul 
ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.” 

 
Polițiștii de penitenciare şi personalul civil din cadrul poliției penitenciare care 

execută, în domeniul specific, lucrări de excepţie sau misiuni speciale, apreciate ca atare 

de către conducătorii acestora, beneficiază de o majorare de până la 50% din salariul de 

bază prevăzut de legislaţia în vigoare, acordată în temeiul Ordinului ministrului justiției nr. 

820/C/2015 din 27 februarie 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

acordarea majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale funcţionarilor publici 

cu statut special şi personalului civil din sistemul administraţiei penitenciare. 

Majorarea de până la 50%, calculată la solda/salariul funcţiei de bază este un  drept 

reglementat pentru personalul din întregul sistem de apărare, ordine publică și securitate 

națională. 

Majorarea se acordă la propunerea fundamentată şi motivată în scris a şefului 

ierarhic nemijlocit, care va cuprinde şi procentul majorării, conform modelului din anexa 

care face parte integrantă din norme metodologice aprobate prin Ordinul ministrului 

justiției nr. 820/2015; la acordarea majorării se au în vedere toate categoriile şi corpurile 

de personal, cu respectarea principiului proporționalității. 

De la data adoptării Ordinului ministrului justiției nr.820/2015 nu au intervenit 

modificări în procedura de acordare a majorării de 50% din salariul de bază pentru lucrări 

de excepție și misiuni speciale. 

De asemenea, menționăm faptul că dreptul prevăzut de art. 151 din anexa VI la 

Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

                                                        
1 Art.15 - (1) Pentru personalul militar, polițiștii, funcționarii publici cu statut special din sistemul 
administrației penitenciare și personalul civil care execută lucrări de excepție sau misiuni speciale, 
apreciate ca atare de către conducătorii acestora, se acordă o majorare de până la 50% calculată la 
solda de funcție/salariul de funcție/salariul de bază. 
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modificările și completările ulterioare precum și procedura de acordare a acestuia, 

aprobată prin Ordinul ministrului justiției nr. 2415/2018, în prezent, nu se aplică. 

Facem precizarea că prelungirea aplicării în anul 2016 a Ordinului ministrului 

justiției nr. 820/C/2015  a fost aprobată prin Ordinul ministrului justiției nr. 146/C/2016, 

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 1 februarie 2016.  

Ulterior, a fost emis Ordinul ministrului justiției nr. 103/C/2017 privind prelungirea 

aplicării în perioada 1 ianuarie 2017 - 28 februarie 2017 a Ordinului ministrului justiției nr. 

820/C/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea majorării pentru 

lucrări de excepție sau misiuni speciale funcționarilor publici cu statut special și 

personalului civil din sistemul administrației penitenciare, publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 59 din 20 ianuarie 2017. 

Pentru perioada 1 martie 2017 - 31 decembrie 2017, aplicarea Ordinului ministrului 

justiției nr. 820/C/2015  a fost prelungită conform Ordinului ministrului justiției 

1042/C/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 4 aprilie 2017. 

De asemenea, pentru anul 2018, aplicarea Ordinului ministrului justiției nr. 

820/C/2015 a fost prelungită conform art. 36 din Normele metodologice de aplicare a 

Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pentru 

personalul din sistemul administrației penitenciare, aprobate prin Ordinul ministrului 

justiției nr. 2415/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 556 din 3 

iulie 2018. 

Pentru anul 2019, aplicarea Ordinului ministrului justiției nr. 820/C/2015 a fost 

prelungită conform art. 15 din Ordinul ministrului justiției  nr. 2588/C/2019 privind 

condiţiile de acordare a majorării de 75% din salariul de funcţie pentru munca 

suplimentară prestată în perioada 2019 - 2021 peste programul normal de lucru de către 

funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, precum şi 

pentru modificarea unor prevederi în domeniul salarizării funcţionarilor publici cu statut 

special din sistemul administraţiei penitenciare şi din Ministerul Justiţiei. 

Pentru anul 2020, aplicarea Ordinului ministrului justiției nr. 820/C/2015 a fost 

prelungită conform art. I din Ordinul ministrului justiției nr.1.676/C/2020 privind 

prelungirea aplicării, în anul 2020, a Ordinului ministrului justiției nr.820/C/2015 pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind acordarea majorării pentru lucrări de excepție 

sau misiuni speciale funcționarilor publici cu statut special și personalului civil din sistemul 

administrației penitenciare și a Ordinului ministrului justiției nr.1.291/C/2017 privind 

aprobarea Normelor metodologice de acordare a majorării pentru lucrări de excepție sau 

misiuni speciale, pentru funcționarii publici cu statut special din Ministerul Justiției, 

precum și privind modificarea Ordinului ministrului justiției nr.2.415/C/2018 pentru 

                                                                                                                                                                             
(2) Dreptul prevăzut la alin. (1) poate fi acordat pentru cel mult 5% din numărul total de posturi 
prevăzute în statele de organizare, în limita a 30% din suma salariilor de bază, a soldelor de 
funcție/salariilor de funcție, soldelor de grad/salariilor gradului profesional deținut, gradațiilor, 
soldelor de comandă/salariilor de comandă și a indemnizațiilor de încadrare, cumulat pe total 

buget, pentru fiecare ordonator principal de credite. 

(3) Condițiile de acordare a dreptului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin norme metodologice 

aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite. 
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aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice pentru personalul din sistemul administrației 

penitenciare - publicat în Mof.nr.386/13.05.2020. 

Totodată, pentru anul 2021, aplicarea Ordinului ministrului justiției nr. 820/C/2015 

a fost prelungită conform art. I din Ordinul ministrului justiției nr. 2391/C/2021 privind 

prelungirea aplicării în anul 2021 a Ordinului ministrului justiţiei nr. 820/C/2015 pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind acordarea majorării pentru lucrări de excepţie 

sau misiuni speciale funcţionarilor publici cu statut special şi personalului civil din sistemul 

administraţiei penitenciare şi a Ordinului ministrului justiţiei nr. 1.291/C/2017 privind 

aprobarea Normelor metodologice de acordare a majorării pentru lucrări de excepţie sau 

misiuni speciale, pentru funcţionarii publici cu statut special din Ministerul Justiţiei. 

Față de cele menționate, a fost elaborat proiectul de Ordin al ministrului justiției 

privind prelungirea aplicării în anul 2022 a Ordinului ministrului justiţiei nr. 820/C/2015 

pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea majorării pentru lucrări de 

excepţie sau misiuni speciale funcţionarilor publici cu statut special şi personalului civil din 

sistemul administraţiei penitenciare. 
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