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Exemplar nr.
Nr. 5494110{/J .2017
Catre
Directorul Penitenciarului /P.M.T./C.R./Penitenciarul Spital _ _ _ __

Vazand prevederile art. 15 din Anexa VII la Legea-cadru nr. 284/2010, modificata
~i completata, art. 38 alin. (1) ~i (2) din Legea - Cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind
salarizarea personalului platit din fonduri publice, Ordinul ministrului justitiei nr.
103/C/2017, precum ~i Ordinul ministrului justitiei nr. 820/C/2015 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind acordarea majorarii pentru lucrari de exceptie sau misiuni
speciale functionarilor publici cu statut special ~i personalului civil din sistemul
administratiei penitenciare [ ...]. veti lua masuri de transmitere a propunerilor de acordare
a majorarii de pana la 50% pentru lucrari de exceptie sau misiuni speciale,
corespunzatoare trimestrului IV al anului 2017, pentru personalul care (la data de
01.10.2017) intra Tn competenta de acordare a directorului general al ANP, respectiv
pentru directorii adjuncti din unitatea dvs.
Propunerile scrise, motivate ~i asumate de acordare a majorarii de pana la 50%,
vor fi transmise pana la data de 15.11.2017, ora 1530 , pe adresa de e-mail
roxana .banica@anp.ro, cu respectarea prevederilor legale ~i cu Tncadrarea Tn criteriile
transmise prin adresa ANP nr. 49179/14.08.2015.
Toate propunerile Tnaintate vor fi atent analizate din punctul de vedere al
activitatilor consemnate ca fiind lucrari de exceptie sau misiuni speciale, Tntrucat s-au
constatat deficiente cu privire la acest aspect, marea majoritate a propunerilor formulate
pentru trimestrul anterior cuprinzand activitati cu caracter general ce se regaseau in fi~a
postului, ori ce nu puteau fi cuantificate.
Se va avea in vedere formularea unor lucrari /misiuni concrete, bazate pe
descrierea clara a activitatii desfa~urate, cu indicarea perioadei de timp de desfa~urare,
precum ~i a rezultatului urmarit sau deja obtinut.
Propunerile transmise de dvs. vor ti analizate in Consiliul de conducere al
Administratiei Nationale a Penitenciarelor.
De asemenea, este necesara transmiterea unui material cuprinzand analiza
activitatii directorului unitatii penitenciare, respectiv prezentarea in mod succint a
principalelor lucrari ~i activitati realizate, a proiectelor in care ace~tia au fost implicati, in
vederea analizarii posibilitatii de acordare a majorarii de 50%.
Hotararea Consiliului va fi oomunicata ulterior, inclusiv Tn ceea ce prive~te situatia
directorului unitatii, Tmpreuna cu numarul de persoane din cadrul unitatii dumneavoastra
care pot beneficia de majorarea de pana la 50%.
Cu stima,

