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Domnului Stefan TEOROC
Pregedinte
Sindicatul National al Lucrdtorilor de Penitenciare

Stimate domnule pregedinte,

Referitor: adresa dumneavoastrd nr. 319/30.06.2015, inregistratd la Administratia
Nalionald a Penitenciarelor sub nr. 42.775130.06.2015, prin care solicitali informafii cu privire
la demersurile intreprinse de A.N.P. in vederea suplementdrii bugetului cu ocazia primei
rectificdri bugetare pe anul 2015, vd comunicdm urmdtoarele:
Administratia Nationald a Penitenciarelor a solicitat Ministerului Justi[iei prin adresa nr.
38.558/1 1.06.2015 suplimentarea bugetului aprobat pentru achitarea drepturilor functionarilor
publici cu statut special din unitd[ile penitenciare gi penitenciarele spital, dupd cum urmeazS:

- 26.800 mii lei pentru plata majordrii de75o/o conform prevederilor art. 13 alin. (5) (8) din Ordonanta de urgenld a Guvernului nr. 10312013 privind salarizarea personalului platit
din fonduri publice in anul 2014, precum 9i alte mdsuri in domeniul cheltuielilor publice, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare, aplicabile giin anul 2015" pentru intreg anul 2015.
- 9.308 mii lei pentru plata majordrii pentru lucrdri de exceptie sau misiuni speciale
functionarilor publici cu statut special 9i personalului civil din sistemul administraliei
penitenciare potrivit art. 12 alin. (3) din Ordonanla de urgenld a Guvernului nr. 8312014
privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum 9i alte mdsuri in
domeniul cheltuielilor publice pentru intreg anul 2015;

-

16.612

mii lei pentru plata drepturilor de

echipament aferente anului 2015

funcfionarilor publici cu statut special din sistemul administrafiei penitenciare;
- 70 mii lei pentru plata dreptului la asistenfd juridicd a functionarilor publici cu statut
special conform Legii 293/2004 cu modificdrile 9i completdrile ulterioare;
- pentru procurarea biletelor de odihnd 9i tratament pentru funcfionarii publici cu statut
special, conform arl23 din HG nr.194612004, precizdm faptul cd in bugetul Administrafiei
Nationale a Penitenciarelor aprobat prin Legea nr.18612014 ,,Legea bugetului de stat pe anul
2015" sunt prevazute fonduri cu aceastd destinatie in suma de 2.000 mii lei. Totodatd,
precizdm faptul cd, a fost elaboratd forma finald a Deciziei Directorului General privind
procedura de reparlizare a biletelor de odihnd 9i tratament, in prezent aflAndu-se pe circuit in
vederea avizdrii.
- 4.455 mii lei pentru ,achitarea majordrilor salariale pentru studii superioare 9i
doctorat,
- Cu privire la acordarea tichetelor de vacanld, precizdm faptul cd la data la care a fost
Tnaintatd solicitarea de suplimentare a bugetului aprobat Qu ocazia rectificdrii bugetare pe
anul 2015 actul normativ privind acordarea tichetelor de vacanld nu era promulgat, motiv
pentru care nu au fost solicitate fonduri cu aceastd destinalie.
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Ulterior, dupd publicarea in M.O. nr.481101.07.2015 a Legii nr. 17312015 privind
aprobarea O.G. Nr. 812014 pentru modificarea unor termene prevdzute in OUG nr 8/2009
privind acordarea voucherelor de vacanfd a fost solicitat punct de vedere Ministerului Familiei,
Protectiei Sociale gi Persoanelor VArstnice cu privire la aplicabilitatea acesteia 9i pentru
personalul din sistemul penitenciar.

Pentru informafii suplimentare desemndm ca persoani de contact pe d-na Gabriela
PETROVICI, e-mail qabriela. petrovici@anp.qov.ro, d-na Corina TANASE, e-mail
cori na. ene@a n p. qov. ro, . te lefon 021 .20 .86.1 50 127 .563 fax 021 .242.20.05,

Cu deosebitd consideratie,

Ghestor de penilenciare Gdtdlin Claudiu Bejan
lal Ad
i Nalionale a Penitenciarelor
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