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                             MINISTERUL JUSTIȚIEI 
ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ A PENITENCIARELOR  
        ............. 
                Nr. ______ din ____.2022 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE  
privind majorarea cu 1/4 din diferența dintre salariul de bază, salariul de funcție, indemnizația de 

încadrare prevăzute de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, pentru 
anul 2022 și cele din luna decembrie 2021, începând cu 01 august 2022 

 
 
 

În conformitate cu prevederile art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
115/2022 pentru completarea art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/ 2021 
privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru 
modificarea și completarea unor acte normative, ”începând cu luna august 2022, 
cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție și 
indemnizațiilor de încadrare lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri 
publice se majorează cu 1/4 din diferența dintre salariul de bază, solda de 
funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare prevăzute de Legea-cadru nr. 
153/2017, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2022 și cele din luna 
decembrie 2021”. 

Totodată, conform aceluiași articol, ”începând cu luna august 2022, pentru 
personalul nou-încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeași 
instituție/autoritate publică pe funcții de același fel, inclusiv pentru personalul 
promovat în funcții sau în grade/trepte profesionale și pentru personalul care 
avansează în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă în perioada 
ianuarie - iulie 2022, cuantumul brut al salariilor de bază, soldelor de 
funcție/salariilor de funcție și indemnizațiilor de încadrare lunară de care beneficiază 
aceste categorii de personal se majorează cu 1/4 din diferența dintre salariul de 
bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare prevăzute de 
Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 

2022 și cele din luna iulie 2022”. 
În vederea punerii în aplicare a dispozițiilor legale anterior menționate, este 

necesară emiterea unui act administrativ, conform competențelor stabilite de art. 20 lit. b) 
din Legea nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare, modificată și completată, 
sens în care, vă supunem atenției proiectul deciziei de acordare, începând cu data de 01  
august 2022, a majorării salariale, pe care îl propunem pentru aprobare. 

  
............................ 

Aprob /Nu aprob 
..................... 

 

Avizat,  
....................... 

 


