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- prevederile art .21 din Legea 500/2002 privind finantele publice, cu modifica le s 

t • t I 

completarile ulterioare, potrivit carora ordonatorii secundari de credite rep~rt1i~~?~ 

creditele de angajament ~i bugetare aprobate pentru bugetul propriu ~i pentru 
l I' 

bugetele institutiilor publice subordonate, ai caror conducatori sunt ordonatori terfiar1 

de credite, 1n raport cu sarcinile acestora, potrivit legii, dupa retinerea cotei de 10% 

din prevederile aprobate acestora. 

- executia bugetara la data de 31 .12.2018; 

- necesitatea repartizarii juste si echitabile a bugetului pe anul 2019 Tntre unitatile 

sistemului penitenciar; 

- solicitarile unitatilor penitenciare privind necesarul de fonduri estimat pentru anul 

2019. 

propunem spre aprobare repartizarea bugetufui pentru anul 2019 in unitatile 

3nitenciare, urmare filei de buget transmisa de Ministeru/ Justitiei rn ca!itate de ordonator 

'incipal de credite, cu adresa nr.34/84015/25.03.2018, 7nregistrata la ANP cu 

-.32136/28.03.2019, dupa cum urmeaza: 

Capitolu l 61.10 Ordine publica si siguranta nationala 

• Titlul I "Cheltu ieli de personal" 

Necesarul total de fonduri din subven~ii la acest titlu de cheltuieli pentru sistemul 

mitenciar Tn anul 2019 comunicat Ministerului Justitiei prin adresa nr. 54455/05.10.2018 
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este 7n suma de 1.271.257 mii lei. Bugetul aprobat prin Legea 50/2019 la acest titlu este de 

1.079.528 mii lei (aproximativ 85% din necesar). 

Avand in vedere faptul ca preveder ile bugetare aprobate pentru anul 2019 

nu asigura pana la finele anului 2019 cheltuielile salariale, coroborat cu: 

- preveder ile art.34 din OUG nr.114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul 

institutiilor publice ~i a unor masuri fiscal bugetare, modificarea ~i completarea unor acte 

normative ~i prorogarea unor termene, conform carora: 

"(1) Prin derogare de la prevederile art. 38 a/in. (4) din Legea-cadru nr. 15312017 

privind salarizarea personalu/ui platit din fonduri pub/ice, cu modificarile §i completarile 

ulterioare, Tncepand cu 1 ianuarie 2019, salariile de baza, soldele de funcfie/salariile de 

funcfie, indemnizafiile de 1ncadrare se majoreaza cu 1/4 din diferen(a dintre salariul de 

baza, solda de func(ielsalariul de funcfie, indemnizafia de 'incadrare prevazute de lege 

pentru anul 2022 §i cellcea din luna decembrie 2018." 

(2) incepand cu 1 ianuarie 2019, cuantumul sporurilor, indemnizafiilor, 

compensafiilor, prime/or §i al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, 

potrivit /egii, din salariul brut lunar, solda lunara de care beneficiaza personalu/ platit din 

fonduri pub/ice, se menfine eel muff la nive/ul cuantumului acordat pentru tuna decembrie 

2018, rn masura in care personalul ocupa aceea9i funcfie §i l§i desfa9oara activitatea in 

ace/easi conditii. , ' 

(3) Ordonatorii de credite raspund in conditiile legii de stabilirea nivelului 

sporurilor cu respectarea alin. (2) si cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate 

prin buget pe anul 2019." 

- prevederile art.35 din OUG nr.114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul 

institu1iilor publice ~i a unor masuri fiscal bugetare, modificarea ~i completarea unor acte 

normative ~i prorogarea unor termene , conform carora: 

"(2) Prin excepfie de la prevederile a/in. (1), in anul 2019, pentru activitatea 

desfa9urata de personalul militar, polifi9ti, funcfionarH pubfici cu statut special din sistemul 

administraf iei penitenciare §i persona tu/ civil din institufiile pub/ice de aparare, ordine 

publica §i securitate nafionala, in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legate §i in 

ce/elalte zile in care, in conformitate cu reglementarile 1n vigoare, nu se lucreaza, se acorda 

drepturile prevazute de legislafie aferente lunii iunie 2017. 
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(3) Prin excepfie de la prevederile a/in. (1), munca suplimentara prestata 7n perioada 

2019 - 2021 peste programul normal de lucru de catre persona!ul cu statut special care are 

atribufii pentru desfa9urarea activitafilor deosebite cu caracter operativ sau neprevazut in 

domeniul ordinii §i siguranfei pub/ice, 7n respectarea regimu!ui frontierei de stat a Romaniei 

( .. .) precum §i de catre funcfionarii publici cu statut special din sistemul administraf iei 

penitenciare, care nu se poate compensa cu timp fiber corespunzator, se plate9te cu o 

maj orare de 75% din solda de func(iel salariul de funcfie cuvenit(a), proporfional cu timpul 

efectiv lucrat 7n aceste condifii. Plata majoradi se efectueaza 7n cazul in care compensarea 

prin ore libere platite nu este posibila 7n urmatoarele 60 de zile dupa prestarea muncii 

suplimentare. 

(4) Plata majorarii prevazute la a/in. (3) se efectueaza astfe! ,neat sa se 7ncadreze 

7n limita de 3% din suma so/de/or de funcfielsalariilor de funcfie, so/de/or de gradlsalarii/or 

gradului profesional definut, gradafiilor §i a so/de/or de comandalsalariilor de comanda. (. . .) 

( 6) Tn situafia prevazuta la a/in. (3), munca sup!imentara prestata peste programul 

normal de Jucru se poate plati numai daca efectuarea ore/or suplimentare a fast dispusa de 

9eful ierarhic, 7n scris, fara a se depa$i 180 de ore anual. Tn cazuri cu tofu/ deosebite, 

munca suplimentara se poate efectua §i peste acest plafon, dar nu mai muff de 360 de ore 

anual, cu aprobarea ordonatoru/ui de credite §i cu acordul sindicatelor reprezentative sau, 

dupa caz , al reprezentanf ilor sa/adafilor, potrivit leg ii, precum §i cu incadrarea in fondurile 

bugetare aprobate.( .. ) 

(9) Ordonatorii de credite raspund in conditiile /egii de stabilirea si acordarea 

drepturilor prevazute la a/in. (2) • ( 4) numai in condifiile incadrarii in cheltuielile de 

personal aprobate prin buget. 11 

preveder ile art .36 din OUG nr.114/2018 privind institu irea unor masuri i n domen iul 

institu{iilor publice 9i a unor masuri fiscal bugeta re, modifica rea 9i compl etarea unor acte 

normative 9i prorogarea unor termene, confo rm carora : 

"(5) Prin excepfie de la prevederile a/in. (1), 7n anii 2019 - 2020, pentru persona/ul militar, 

poli(i$fii, funcfionarii publici cu statut special din sistemul administrafiei penitenciare §i 

personalul civil din institufiile pub/ice de aparare, ordine publica §i securitate nafionala se 

deconteaza serviciile turistice prestate de orice structura de primire turistica aflata pe 

teritoriul Romaniei, 7n limita valorica prevazuta la art. 1 a/in. (2) din Ordonanfa de urgenta a 
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Guvernului nr. 812009 privind acordarea voucherelor de vacanta, aprobata cu modificari §i 

completari prin Legea nr. 9412014, cu modificarile §i completarile ulterioare." 

- prevederile art. 38 din OUG nr.114/2018 privind instituirea unor masuri Tn 

domeniul institutiilor publice 9i a unor masuri fiscal bugetare, modificarea 9i completarea 

unor acte normative 9i prorogarea unor termene, conform carora: 

"fn perioada 2019 - 2021 , numarul maxim de posturi care se finan(eaza din fonduri 

pub/ice, pentru institu(iile :ji autoritafile pub/ice, indiferent de modul de finanfare 9i 

subordonare, se stabi!e9te de catre ordonatorii de credite astfel 1ncat sa se asigure plata 

integrala a drepturilor de natura salariala acordate in condifiile legii, cu 'fncadrarea 'fn 

cheltuielile de personal aprobate prin buget." 

- prevederile art.42 din OUG nr.114/2018 privind instituirea unor masuri Tn 

domeniul institutiilor publice 9i a unor masuri fisca l bugetare, modificarea 9i completarea 

unor acte normative ~i prorogarea unor termene, conform carora: 

'' (1) Nerespectarea de catre ordonatorii de credite a pre vederilor art. 34 a/in. (3), 

art. 35 a/in. (3), art. 36 a/in. (2) • (4), art. 37 - 39 constituie contravenfie §i s e 

sancfioneaza cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei. Amenda se ap/ica persoanelor 

fizice care au indeplinit calitatea de ordonator de credit la data savar,irii faptei." 

- prevederi le HG 714/2018 privind drepturile §i obligati ile personalului autoritatilor $i 

institu\ iilor publice pe perioada delegari i $i deta9arii Tn alta localitate, precum $i Tn cazul 

deplasarii Tn interesul serviciu lui pentru repartizarea creditelor bugetare la alineatul bugetar 

10.01.13 "lndemniza\ii de delegare" 9i 10.01.14" lndemn izatii de deta~are". Conform 

prevederilor art.3 alin.1 din HG 714/2018 aplicarea acesteia se realizeaza "cu 

incadrarea in fondurile prevazute cu aceasta destinatie in bugetele autoritatilor §i 

institutiilor publice, aprobate in condi!iile legii." 

repartizarea creditelor bugetare ,i de angajament aprobate in suma de 

1.079.528 mii lei la Titlul I Cheltuieli de personal intre unitatile din sistemul 

penitenciar s-a efectuat avand in vedere urmatoarele: 

► numarul de personal existent la nivelul fiecarei unitati la data 01.01.2019, 

ie,irile ~i intrarile in perioada ianuarie-martie 2019 

► executia bugetara pentru anul 2018 

► deschiderile de credite bugetare aferente perioadei ianuarie-martie 2019. 
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Astfel, s-a urmarit ca toate unitatile sa asigure in aceea~i masura salariile de 

baza §i majorarea salariilor de funct ie conform prevederilor OUG 114/2018 ment ionate 

anterior , ~i celela lte dreptu ri salariale pentru persona lul angajat ,n sistemul penitenciar. 

Datorita fonduri lor bugetare insuficiente aprobate la acest titlu de che ltuieli, tinand 

cont de responsabilitat ile ce revin fiecaru i ordonator de credite, in vederea respectarii 

restrictiilor impuse de Legea responsabilitatii f iscal bugetare nr. 69/2010 9i OUG 114/2018, 

pana la prima rectificare bugetara cand se va solicita suplimentarea bugetului: 

- nu va putea f i acordata majorarea de pana la 50% pentru lucrari de exceptie si 

misiuni speciale; 

- nu vor putea fi platite orele suplimentare efectuate inc epand cu luna ianuarie 2019, 

cu mentiunea ca prin bugetul aprobat se asigura numai plata majorarii de 75% pentru 

munca suplimentara efectuata in zile de repaus saptamanal 9i sarbatori legale precum 9i 

in celela lte zile in care conform prevederilor legale nu se lucreaza. 

Menfionam faptu l ca in bugetul aprobat pentru anul 2019 au fost asigurate credite 

bugetare 9i de angajament pentru orele suplimentare efectuate Tn perioada octombrie 

decembrie 2018 9i necompensate cu timp liber corespunzator in termen de 60 de zile care 

au fost achitate in perioada ianuarie-martie 2019 . 

- pentru decontarea servicii lor turistice au fost alocate fonduri in limita bugetulu i 

aprobat in suma tota la de 3.000 mii lei. In vederea repartizarii echitabi le a acestei sume 

intre unitatile din sistemul penitenciar s-a determinat numarul de persoane care ar putea 

beneficia de decontarea serv iciilor turist ice prin raportarea sumei de 3.000 mii lei la suma 

cuvenita pentru o persoana, respect iv, 1,450 mii lei, determinandu-se astfe l numarul de 

persoane beneficiare . Prin raportarea acestui numar la numarul de personal in cadrat la luna 

martie 2019 s-a determinat ponderea persoanelor beneficiare din numarul personalului 

incadrat, procentul fiind de 17,7%. Acest procent a fost aplicat la numarul de persona l 

1ncadrat in fiecare unitate, iar fondurile au fost alocate prin inmult irea numarului de 

beneficiari cu suma cuven ita pentru o persoana . 

- nu vor putea fi efectuate incadrari de personal din sursa externa 

- nu var putea fi achitate titlur ile executorii avand ca obiect drepturi de natura salar iala. 

In contextul anterior prezentat, se impune ca tofi ordonatorii de credite din 

sistemul penitenciar sa ia toate masurile necesare in vederea gestionarii cu maxima 

eficienta 9i eficacitate a fond urilor bugetare precum 9i a resurselor umane 9i materiale, 
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tinand cont de responsabilita1ile ce le revin in procesul bugetar prevazute de Legea 

500/2002 privind finantele publice, precum 9i de obligatiile prevazute de Legea 

responsabilitatii fiscal bugetare nr. 69/2010, prevederile OUG 114/2018 coroborat cu 

obligatiile prevazute de legislatia muncii. 

Avand in vedere insuficienta bugetului alocat pentru Titlul I Cheltuieli de personal 9i 

tinand cont de prevederile art.35 alin. 6 din OUG 114/2018, ordonatorii tertiari de credite 

(directorii unitatilor subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor) au obligatia 

Tncadrarii Tn fondurile bugetare aprobate. Din aceste considerente, din cauza restrictiilor 

bugetare, munca suplimentara efectuata va fi compensata cu timp liber corespunzator. 

Astfel, se impune a fi analizate cu maxima responsabilitate planificarile in serviciu ale 

personalului 9i a se lua toate masurile astfel incat sa se limiteze prestarea orelor 

suplimentare, 9i sa se acorde timp liber corespunzator pentru refacerea capacita1ii de 

munca a personalului. 

• Titlul II "Bunuri si servicii" 

Bugetul aprobat pentru anul 2019 la Titlul II "Bunuri 9i servicii" este in suma de 

218.441 mii lei (102.500 mii lei subvenfii si 104.880 mii lei venituri proprii) din care s-a 

retinut cota de 10% in suma de 13.561 mii lei, conform prevederilor art.21 din Legea 

500/2002 privind finantele publice. 

Din bugetul aprobat la acest titlu de cheltuieli in anul 2019: 

► suma de 49.760 mii lei reprezinta sume incasate in perioada 2014-2018 de la 

AN COM in baza Leg ii 37 4/2013 privind utilizarea sistemelor destinate blocarii §i Intreruperii 

radiocomunicatiilor in perimetrele unitatilor din subordinea Administra1iei Na1ionale a 

Penitenciarelor §i ramase neutilizate la finele exercitiului bugetar 2018, reflectate in 

excedentul bugetului institutiei care a fost repartizata in bugetul aparatului propriu 

► suma de 2.787 mii lei reprezinta prevederea bugetara aprobata centrelor 

Flamingo 9i Sovata 

► diferenta in suma de 152.333 mii lei a fast repartizata celorlalte unitati din 

sistemul penitenciar a caror finantare pentru bunuri 9i servicii se asigura de la acest titlu, 

respectiv: penitenciare, centre de detentie, centre educative, SNPAP Tg Ocna, BAGR Jilava 

9i aparatul propriu, in raport cu sarcinile ce le revin fiecare ia tinand cont de specificul 
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activitatii desfa~urate, pentru asigurarea imbunatatirii conditiilor de munca fi de 

detentie, avandu-se in vedere in principal urmatoarele: 

- numarul de detinuti 

- numarul de personal 

- stocurile existente 

- veniturile proprii estimate a se incasa de fiecare unitate 

- executia bugetara a anului 2018 la nivelul f iecarei unitati 

- deschiderile de credite din trimestrul I al anului 2019. 

Repartizarea prevederii bugetare aprobate intre unitati la nivelul fiecarei 

subdiviziuni a clasificatiei bugetare, s-a realizat astfel: 

Furnituri de birou 20.01 .01- la repartizarea sumei de 886 mii lei aprobate s-au avut 

in vedere, Tn principal, stocuri le la 31.12.2018, numarul de salariati ~i norma valorica 

stabilita prin Oecizia 739/17.12.2018 privind actua/izarea norm elor valorice de aprovizionare 

cu materiale de gospodarie, intrefinere ~; rechizite de birou pentru fiecare unitate Tn parte. 

La BAGR Jilava au fost alocate fonduri pentru realizarea Tn cadrul tipografiei a tipizatelor 

necesare pentru unitatile din sistemul penitenciar. 

Materiale pentru curatenie 20.01.02- la repartizarea sumei de 2.611 mii lei s-au 

avut in vedere, Tn principal, stocurile la 31.12.2018, numarul estimat de detinuti ~i norma 

cantitativ - valorica pentru articolele de curatenie ~i igiena individuala ~i colectiva stabil ita 

conform OMJ 3848/C/2016 pentru aprobarea Normelor privind articolele de curatenie §i 

igiena individuala §i colectiva asigurate de catre administrafja locului de de{inere pentru 

f iecare unitate penitenciara. 

Tncalzit, iluminat ~i forta motrica 20.01.03- la repartizarea sumei de 35.455 mii lei 

s-a avut in vedere, Tn principal, executia bugetara de la finele anului 2018 pentru fieca re 

unitate din sistemul penitenciar. 

Apa, canal ~i salubritate 20.01.04- fondurile prevazute sunt in suma totala de 

27.476 mii lei din care 1.500 mii lei reprezinta cota de 10% conform Legii 500/2002. La 

repartizarea rntre unitati a sumei de 25.976 mii lei s-a avut in vedere, in principal, executia 

bugetara de la finele anului 2018 pentru fiecare unitate. 

Carburanti si lubrifianti 20.01.05- la repartizarea sumei de 6. 710 mii lei s-a avut in 
I , 

vedere contractul Tncheiat de Bagr Jilava privind achizitia central izata de carburant , sens Tn 

care s-a repartizat suma de 6.396 mii lei in bugetul BAGR, 150 mii lei s-a repartizat 
7 



romania2019.eu 

Penitenciarului Pelendava iar diferenta de 163 mii lei a fost repartizata celorlalte unita1i din 

sistemul penitenciar raportat la executia anului 2018. 

Piese de schimb 20.01.06- suma repartizata la acest alineat bugetar ,n valoare de 

1.549 mii lei a fost repartizata unitatilor tinand cont, in principal, de executia bugetara de la 

finele anului 2018. 

Transport 20.01 .07- suma aprobata la acest alineat bugetar este de 180 mii lei §i a 

fost repartizata unitatilor tinand cont, in principal, de executia la finele anului 2018. 

Po~ta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08- principalul criteriu de 

repartizare al creditelor bugetare aprobate in suma de 1.003 mii lei a fost asigurarea 

fondurilor necesare fiecarei unitati in vederea incheier ii contractelor subsecvente pentru 

serviciile integrate de comunicatii (telefonie fixa, mobila ~i internet pentru detinuti) pentru 

care Tn anul 2019 urmare unei achiziti i centralizate Bagr Jilava a incheiat acordul cadru 

pentru sistemul penitenciar . 

Materiale ~i prestari de servicii cu caracter functional 20.01.09- suma aprobata 

la acest alineat bugetar este Tn valoare de 2.739 mii lei §i a fost repartizata unitatilor tinand 

cont, in principal, de executia bugetara de la finele anului 2018. S-a avut in vedere alocarea 

fondurilor necesare incheier ii contractelor de prestari servicii de catre Penitenciarul 

Pelendava pe perioada verii pentru recoltarea/Tnsamantarea culturilor agricole. 

Alte bunuri ~i servicii pentru intretinere ~i functionare 20.01 .30 - fondurile 

prevazute la acest alineat sunt in suma totala de 3.038 mii lei din care 500 mii lei reprezinta 

cota de 10% conform Leg ii 500/2002 . Astfel, din suma aprobata a fost repartizata unitatilor 

la acest alineat bugetar suma de 2.538 mii lei 1inand cont, in principal, de executia bugetara 

de la f inele anului 2018. La Bagr Jilava au fost alocate fondur i pentru incheierea 

contractului de servicii de consultanta pentru actual izarea fi9elor tehnice in vederea 

achizitionarii echipamentului de serviciu pentru personal. 

Reparatii curente 20.02- suma aprobata la acest alineat bugetar este de 8.029 mii 

lei. La repartizarea acesteia s-a avut in vedere, in principal, continuarea procesu lui de 

imbuna tatire a condit iilor de detentie pentru detinuti ~i imbunatatirea conditiilor de munca 

pentru personal. Pentru continuarea procesului de imbunatatirea a conditiilor de detentie in 

anul 20 19 trebuie realizate pana la finele anului lucrari de reparatii curente la un numar de 

2.243 camere (1.91 1 camere propuse pentru anul 2019 ~i 332 camere care nu au fast 

realizate de unele unitati penitenciare la finele anului 2018). 
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Hrana oameni 20.03.01 - suma aprobata la acest alineat este de 26.912 mii lei, iar 

la repartizarea acesteia s-a avut Tn vedere, 1n principal, valoarea financiara a normei de 

hrana stabilita conform OMJ nr.3146/C/2018 pentru aprobarea valorilor financiare ale 

normelor de hrana ale persoane lor private de libertate §i de normele de acordare a hranei 

stabilite de OMJ nr. 3147/C/2018 privind aprobarea Normelor de acordare a drepturilor de 

hrana pentru persoane le private de libertate din sistemu l administratiei penitenciare , 

stocurile la 31.12.2018 9i numarul de detinuti estimat pentru f iecare unitate. 

Hrana animale 20.03.02 - repartizarea sumei de 4.033 mii lei la acest alineat a avut 

in vedere realizarea planurilor de productie ale unitatilor penitenciare. 

Medicamente 20.04.01 - la repartizarea sumei de 3.249 mii lei s-a avut in vedere, 

Tn principal, executia bugetara la 31.12.2018 si numarul estimat de detinuti din fiecare 

unitate penitenciara. 

Materiale sanitare 20.04.02- la repartizarea sumei de 249 mii lei s-au avut in 

vedere, 'fn principal, stocurile existente la 31.12.2018 ~i numarul estimat de detinuti pentru 

fiecare unitate penitenciara. 

Dezinfectanti 20.04.04- la repartizarea sumei de 408 mii lei s-a avut in vedere 

suprafata totala desfa9urata pe fiecare unitate penitenciara ~i necesarul de substante 

pentru dezinsectie ~i deratizare precum ~i de stocurile existente la 31.12.2018. 

Uniforme si echipament 20.05.01- la repartizarea sumei de 1.625 mii lei s-a avut in 

vedere achizitia centralizata care va fi efectuata de BAGR pentru echipament de serviciu. 

De asemenea s-a avut 1n vedere repartizarea fondurilor necesare 1ncheierii 

contractului subsecvent de catre SNPAP Tg. Ocna pentru achiz:itia de uniforme de ora9 

pentru absolventii 9colii 9i de catre Bagr pentru ceilal!i absolventi ai institutiilor de 

1nvatamant. 

Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 - a fast repartizata suma de 59 mii lei. 

Alte obiecte de inventar 20.05.30 - suma de repartizat la acest alineat bugetar este 

de 4.129 mii lei. La repartizarea acesteia s-a avut 1n vedere, 'fn principal, continuarea 

procesului de 'fmbunatatire a conditiilor de detentie pentru detinuti 9i imbunatatirea 

condi1iilor de munca pentru personal precum 9i pentru dotarea altor spatii din cadrul fiecarei 

unita1i. 

Deplasari interne, deta,ari, transferar i 20.06- la repartizarea sumei de 767 mii lei 
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s-au avut in vedere in principal, prevederile HG 714/2018 precum ~i executia bugetara de la 

finele anului 2018. 

Carti, publica1ii si materiale documentare 20.11- la alocarea sumei de 91 mii lei s

a avut in vedere, in principal, executia bugetara de la finele anului 2018. 

Consu ltanta si expertiza 20.12 - a fost repartizata suma de 59 mii lei. 

Pregatire profesionala 20.13- din suma totala prevazuta la acest alineat bugetar 

respectiv 200 mii lei a fost retinuta in bugetul aparatului central suma de 178,7 mii lei, 

aceasta urmand a fi repartizata unitatilor din sistemul penitenciar dupa aprobarea graficului 

de formare profesionala pentru anul 2019, intocmit de structura de specialitate, cu 

rncadrarea in bugetul aprobat. 

Protectia muncii 20.14- la repartizarea sumei de 617 mii lei s-a avut in vedere, in 

principal, asigurarea fondurilor necesare incheierii contractelor pentru medicina muncii 

pentru fiecare unitate. 

Alte cheltuie li 20.30- fondurile prevazute la acest alineat sunt in suma totala de 

86.367 mii lei din care suma de 11.461 mii lei reprezinta cota de 10% conform Leg ii 

500/2002. Totodata la acest alineat sunt incluse si fondurile incasate si neutilizate de la 
I I 

ANCOM in baza Legii 374/2013 privind utilizarea sistemelor destinate blocarii ~i intreruperii 

radiocomunicatiilor in perimetrele unitatilor din subordinea Administratiei Nationale a 

Penitenciarelor ~i ramase neutilizate la finele exercitiului bugetar 2018, reflectate in 

excedentul bugetului institutiei in suma de 49.760 mii lei, acestea fiind repartizate in bugetul 

aparatului propriu. 

Repart.izarea diferentei in bugetele unitatilor s-a efectuat in principal cu urmatoarele 

destinatii: 

- pentru incheierea contractelor subsecvente de catre aparatul central ~i unitatile 

penitenciare pentru Ynchiriere aplicatie tip ERP §i a aplicatiei de monitorizare 

dosare instanta; 

- pentru incheierea contractelor subsecvente de catre aparatul central ~i unitatile 

penitenciare pentru politele de asigurare RCA ~i CASCO; 

- in bugetul Bagr pentru incheierea contractelor subsecvente pentru achizitia 

semnelor onorifice pentru personalul din sistem; 

- Tn bugetul aparatului central pentru inchirierea unui spatiu pentru desfa§urarea 

activitatii curente, avand Tn vedere faptul ca imobilul in care ne desfa~uram 
10 



romania2019.eu 

activitatea va f i supus lucrarilor de conso lidare potrivit corespondente i cu 

lnspectoratul General pentru Situatii de Urgenta; 

- Tn bugetul unitatilor penitenciare care realizeaza productie bugetara; 

- Tn bugetu l unitatilor penitenc iare care real izeaza venituri din munca prestata cu 

detinuti pentru plata cotei de 40% cuvenita detinutilor ~i plata TVA. 

- etc. 

• Titlul VI Transferuri intre unitati ale administratiei publice 

Bugetul aprobat pentru anul 2019 la acest titlu de cheltuiala este Tn suma de 97.133 

mii lei reprezentand credite bugetare din care s-a ret inut cota de 10% conform L 500/2002 

Tn suma de 662 mii lei pentru asigurarea cheltu ielilor specifice prevazute de legislatia 

incidenta (HG 584/2005). 

Creditele bugetare aprobate pentru anul 2019 la Titlul VI Transferuri 1'ntre unitati ale 

administrat iei publice Tn suma de 97.133 mii lei se repartizeaza penitenciare lor spita l astfel: 

Titlul I "Cheltuieli de persona l" - 88.000 mii le i 

Titlul II "Bunuri si seNici i" - 2.500 mii lei 
' 

Titlul XIII "Active nefinanciare" - 6.633 mii lei 

• Titlul I "Cheltuieli de personal" 

Fondurile aprobate de la bugetul de stat din transferuri actiun i de sanatate 7n suma 

de 88.000 mii lei cu destinatia che ltuieli de personal pentru drepturile specifice salariatilor 

din cadru l penitenciarelor spital, au fast repartizate avand Tn vedere in principal 

urmatoarele: 

- numarul de personal existent la nivelul fiecarei unitati la data 01.01.2019 , ie~irile 

~i intrarile Tn perioada ianuarie-mart ie 2019 ?i drepturile specifice conform HG 

584/2005; 

- executia bugetara pentru anul 2018; 

- deschiderile de credite bugetare aferente perioadei ianuarie-martie 2019 . 

Astfel, s-a urmarit ca toate unita\ile sa asigure Tn aceea~i masura drept urile specifice 

personalulu i din penitenciarele spital conform reglementarilor legale in vigoare. 

Avand in vedere faptul ca prevederile bugetare aprobate pentru anul 2019 

nu asigura pana la finele anului 2019 cheltuielile salariale, coroborat cu: 
l l 



romania2019.eu 

- preveder ile art.34 din OUG nr.114/2018 privind instituirea unor masuri Tn domeniul 

institutiilor publ ice 9i a unor masuri fiscal bugetare, modificarea 9i completarea unor acte 

normative 9i prorogarea unor termene, conform carora: 

"(1) Prin derogare de la prevederile art. 38 a/in. (4) din Legea-cadru nr. 15312017 

privind salarizarea personalu /ui platit din fonduri pub /ice, cu modificari le §i completari le 

ulterioare, Tncepand cu 1 ianuarie 2019, salariile de baza, soldele de funcfielsa lariile de 

funcfie, indemniza[iile de rncadrare se majoreaza cu 1 /4 din diferenfa dintre salariul de 

baza, solda de funcfi elsalariul de funcfie, indemnizafia de rncadrar e prevazute de Jege 

pentru anul 2022 §i cel/cea din luna decembrie 2018." 

(2) lncepand cu 1 ianuarie 2019, cuantumul sporurilor, indemnizafii!or, 

compensafiilor, prime/or §i al celorfalte elemente ale sistemului de salarizare care tac parte, 

potrivit /egii, din sa!ariu/ brut lunar, solda lunara de care beneficiaza personalul platit din 

fonduri pub/ice, se men[ine eel mutt la nivelul cuantumului acordat pentru tuna decembrie 

2018, ,n masura Tn care personalul ocupa aceea§i funcfie §i 1§i desfa§oara activitatea 1n 

acelea§i condifii. 

(3) Ordonatorii de credite raspund in conditiile legii de stabilirea nivelului 

sporurilor cu respectarea a/in. (2) §i cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate 

prin buget pe anul 2019." 

- prevederile art .35 din OUG nr.114/2018 privind instituirea unor masuri 7n domeniul 

institut iilor publice 9i a unor masuri fiscal bugetare, modificarea ~i completarea unor acte 

normative 9i prorogarea unor termene, conform carora: 

"(2) Prin excepfie de la prevederile a/in. (1), 'in anul 2019, pentru activitatea 

desfa§urata de personalu/ militar, po/ifi§ti, funcfionarii pub/ici cu statut special din sistemu! 

administra{iei penitenciare §i personalul civil din institufiile pub/ice de aparare, ordine 

publica §i securitate nafionala, 1n zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legate §i 'in 

celelalte zile Tn care, Tn conformitate cu reglementarile 1n vigoare, nu se lucreaza, se acorda 

drepturile prevazute de legislafie aferente lunii iunie 2017 . 

(3) Prin excepJie de la prevederile a/in. (1), munca suplimentara prestata 1n perioada 

2019 - 2021 peste programul normal de lucru de catre persona lul cu statut special care are 

atribufii pentru desfa§urarea activitafilor deosebite cu caracter operativ sau neprevazut 1n 

domeniul ordinii §i siguranfei pub/ice, 1n respectarea regimului frontierei de stat a Romaniei 

(, . .) precum §i de catre funcfionarii publici cu statut special din sistemul administrafiei 
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penitenciare, care nu se poate compensa cu l imp fiber corespunzator, se plate§te cu o 

majorare de 75% din solda de funcfielsa !ariul de funcfie cuvenit(a), proporf,ional cu timpul 

efectiv /ucrat rn aceste condifii. Plata majorarii se efectueaza rn cazul 1n care compensarea 

prin ore libere platite nu este posibila in urmatoarele 60 de zile dupa prestarea muncii 

suplimentare. 

(4) Plata maj orarii prevazute la a/in. (3) se efectueaza astfel Tncat sa se rncadreze 

7n /imita de 3% din suma so/de/or de funcfie/salariifor de funcfie, so/de/or de grad/saf ariifor 

gradului profesionaf definut, gradafiilor §i a so/de/or de comanda/salariifor de comanda. (. . .) 

( 6) In situafia prevazuta la a/in. (3), munca suplimentara prestata peste programul 

normal de lucru se poate p/ati numai daca efectuarea orefor supfimentare a fast dispusa de 

§eful ierarhic, 1n scris, fara a se depa§i 180 de ore anual. In cazuri cu totul deosebite, 

munca suplimentara se poate efectua §i peste acest plafon, dar nu mai mutt de 360 de ore 

anual, cu aprobarea ordonatorului de credite §i cu acordu/ sindicatelor reprezentative sau, 

dupa caz, al reprezentanfilor salariafi/or, potrivit /egii, precum §i cu fncadrarea in fondurile 

bugetare aprobate.( .. ) 

(9) Ordonatorii de credite raspund in conditiile legii de stabilirea si acordarea 

drepturi/or prevazute la a/in. (2) - (4) numai in conditiile incadrarii in cheltuielile de 

personal aprobate prin buget. " 

prevede rile art.36 din OUG nr.114/2018 privind instituirea unor masur i in domeniul 

institutiilor publice 9i a unor masuri fiscal bugetare, mod ificarea 9i comp letarea unor acte 

normative 9i proroga rea unor terme ne, conform carora: 

"(5) Prin excepfie de la prevederile a/in. (1), 7n anii 2019 - 2020, pentru personalul militar, 

pofifi§tii, funcfionarii publici cu statut special din sistemul administrafiei penitenciare §i 

personalul civil din institufi ile publice de aparare, ordine publica §i securitate nafionala se 

deconteaza serviciile turistice prestate de orice structura de primire turistica aflata pe 

teritoriul Romaniei, rn limita valorica prevazuta fa art. 1 a/in. (2) din Ordonanfa de urgenta a 

Guvernului nr. 812009 privind acordarea voucherelor de vacanfa, aprobata cu modificari §i 

compfetari prin Legea nr. 9412014, cu modificarile §i completarile ulterioare ." 

- prevederile art. 38 din OUG nr.114/2018 privind instituirea unor masuri in 

domeniul institutii lor publ ice 9i a unor masuri fisca l bugetare, modifica rea 9i comp letarea 

unor acte normat ive 9i proroga rea unor termene, conform carora: 
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"ln perioada 2019 - 2021, numarul maxim de posturi care se finanfeaza din fonduri 

pub/ice, pentru institufiile $i autoritafi/e pub/ice, indiferent de modul de finanfare $i 

subordonare, se stabile$fe de catre ordonatorii de credite astfel 1ncat sa se asigure plata 

integrala a drepturilor de natura salariala a cord ate 1n condit iile leg ii, cu 1ncadrarea 1n 

cheltuielile de persona l aprobate prin buget. JJ 

- prevederile art.42 din OUG nr.114/2018 privind instituirea unor masuri 1n 

domeniul inst itutiilor publice ~i a unor masuri fiscal bugetare, modificarea 9i completarea 

unor acte normative 9i prorogarea unor termene , conform carora: 

"( 1) Nerespectarea de catre ordonatorii de credite a prevederilor art. 34 a/in. (3), 

art. 35 a/in. (3), art. 36 a/in. (2) - (4), art. 37 - 39 constituie contravenJie §i se 

sanc fioneaza cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei. Amenda se aplica persoanelor 

fizice care au indeplinit calitatea de ordonator de credit la data sa viir§irii faptei." 

- prevederile HG 714/2018 privind drepturile ~i obligatiile personalului autoritatilor ~i 

institutiilor publice pe perioada delegarii ~i deta~arii 1n alta localitate, precum ~i 1n cazul 

dep lasarii in interesul serviciului pentru repartizarea creditelor bugetare la alineatul bugetar 

10.01 .13 "lndemnizatii de delegare" 9i 10.01 .14" lndemnizatii de deta9are". Conform 

prevederilor art.3 alin.1 din HG 714/2018 aplicarea acesteia se realizeaza "cu 

i'ncadrarea i'n fondurile prevazute cu aceasta destinatie in bugetele autoritatilor ~i 

institutiilor publice, aprobate in conditiile legii." 

Datorita fondurilor bugetare insuficiente aprobate la acest tit lu de cheltuieli, tinand 

cont de de responsabilitatile ce revin fiecarui ordonator de credite , in vederea respectarii 

restrict iilor impuse de Legea responsabilitatii fiscal bugetare nr. 69/2010 9i OUG 114/2018, 

pana la prima rectificare bugetara cand se va solicita suplimentarea bugetului : 

nu va putea fi acordata majorarea de pana la 50% pentru lucrari de exceptie si 

misiuni speciale; 

nu vor putea fi platite orele suplimentare efectuate ,ncepand cu luna ianuarie 

2019 , cu mentiunea ca prin bugetul aprobat se asigura numai plata majorarii de 75% 

pentru munca suplimentara efectuata ,n zile de repaus saptamanal 9i sarbatori legale 

precum 9i in celelalte zile in care conform prevederilor legale nu se lucreaza. 

Mentionam faptul ca in bugetul aprobat pentru anul 2019 au fost asigurate credite 

bugetare 9i de angajament pentru orele suplimentare efectuate 1n perioada octombrie-

14 



decembrie 2018 9i necompensate cu timp liber corespunzator ,n termen de 60 de zile care 

au fast achitate in perioada ianuarie-martie 2019. 

pentru decontarea serviciilor turistice au fost alocate fonduri prin aplicarea 

procentului de 17,7% la numarul de personal incadrat in fiecare penitenciar spital, iar 

fondurile au fost alocate prin inmultirea numarului de beneficiari cu suma cuvenita pentru o 

persoana. 

nu vor putea fi efectuate 1ncadrari de personal din sursa externa 

nu vor putea fi achitate titlurile executorii avand ca obiect drepturi de natura 

salariala. 

In contextul anterior prezentat, se impune ca toti ordonatorii de credite din sistemul 

penitenciar sa ia toate masuri le necesare 1n vederea gestionarii cu maxima eficienta 9i 

eficacitate a fondurilor bugetare precum 9i a resurselor umane 9i materiale, tinand cont de 

responsabilitatile ce le revin in procesul bugetar prevazute de Legea 500/2002 privind 

finantele publice, precum 9i de obligatiile prevazute de Legea responsabilitatii fiscal 

bugetare nr. 69/2010, prevederile OUG 114/2018 coroborat cu obligatiile prevazute de 

legislatia muncii. 

Avand Tn vedere insuficienta bugetului alocat pentru Titlul I Cheltuieli de personal 9i 

tinand cont de prevederile art.35 alin. 6 din OUG 114/2018, ordonatorii tertiari de credite 

(directorii penitenciarelor spital) au obliga{ia Tncadrarii Tn fondurile bugetare aprobate. Din 

aceste considerente, din cauza restrictiilor bugetare, munca suplimentara efectuata va fi 

compensata cu timp liber corespunzator. 

Astfel, se impune a fi analizate cu maxima responsabilitate planificari le 1n serviciu ale 

personalului ~i a se lua toate masurile astfel ,neat sa se limiteze prestarea orelor 

suplimentare , 9i sa se acorde timp liber corespunzator pentru refacerea capacitatii de 

munca a personalului. 

• Titlul II "Bunuri si servicii" 

Bugetul aprobat din transferuri este Tn suma de 2.500 mii lei, din care s-a retinut suma 

de 250 mii lei reprezentand cota de 10%. 

Repartizarea creditelor bugetare s-a realizat avand in vedere activitatile specifice care 

trebuie finantate potrivit legi i de la bugetul de stat, respectiv: 

► pentru asigurarea drepturilor de1inutilor, ca de exemplu: 
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- articolele de curatenie §i igiena individuala ~i colectiva conform OMJ nr.3848/C/2016 

pentru aprobarea Normelor privind articolele de curafenie §i igiena individuate $i colectiva 

asigurate de catre administraf ia locului cle definere 

- valoarea financi ara a normei de hrana stabi lita conform OMJ nr.3146/C/2018 pentru 

aprobarea vaforifor financiare ale normelor de hrana ale persoanefor private de Jiberta te ~i 

de normele de acordare a hranei stabilite de OMJ nr. 3147/C/201 8 privind aprobarea 

Normelor de acordare a dreptur ilor de hrana pentru persoanele private de Jibertate din 

sistemul administrafie i penitenciare, 

- medicamente , P0$fa, tefefonie etc. 

► pentru asigurarea cheltuielilor de organizare $i funcfionare aferente acti vita(ilor 

specifice (utilitafi, mentenanfa aplicafie informatica, carburanfi, etc) 

► pentru efect uarea lucrarilor de reparafii curente in vederea imbunatafirii 

condifiilor de munc a pentru personalul $i a condifiilor de deten(ie pentru de(inufi, 

► etc. 

La repartiza rea cred itelor pentru reparatii curente s-a avut in vedere, in principal, 

continuarea procesului de Ymbunatatire a cond itiilor de detentie pentru detinuti §i 

Tmbunatatirea conditiilor de munca pentru personal. 

Totodata la repartizarea cred itelor aprobate s-a avut in vedere ~i executia bugetara 

la 31.12.2018, la acest titlu, pentru penitenciarele sp ital ~i deschiderile de credite bugetare 

din perioada ianuar ie-martie 2019. 

• Titlul XIII Active nefinanciare 

Fondurile din transferur i de capital de la bugetul de stat penitenciarelor spital i n anul 

2019, in suma de 6.633 mii lei sunt repartizate pentru continuarea lucrarilor de investi1ii ~i 

achizi\ionarea unor bunuri de natura mijloacelor fixe de natura medica la (electrocardiograf, 

def ibrilator automat, sterilizator tip autoclav, aparat EKG, ecograf doppler color, 

videocolonoscop , videogastroscop, etc.) ~i bunuri de alta natura (statie de clorinare apa 

menajera, grup electrogen, camera fr igorifica, tablou electric, rezervor apa potabila, sistem 

supraveghere video, autoutilitara transport, etc). 

Pentru lucrari de investit ii sunt repartizate fonduri in vederea continuarii obiect ivului 

de investitii ,,Modernizare , extindere ~i consolid are pavi lion A" - Penite nciar Spital Tg. Ocna, 

pentru elaborarea documentatiilor de avizare a lucrarilor de interventi i aferente obiective lor 

"Reabilitare si modernizar e CORP B", ,,Reabilitare si modernizare CORP C"- Penitenciar 
o I 
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Spital Jilava, actualizarea documentatiei tehnice necesara obtinerii avizului de gospodarire 

a apelor 9i a autorizat iei de gospodar ire a apelor - Penitencia r Spital Jilava. 

De asemenea precizam faptul ca i n bugetele penitenciarelor au fast repart izate 9i 

fondur i pentru sursa de finantare venitur i propr ii din contractele incheiate cu CASAOPSNAJ 

9i DSP conform solicitarilor penitenc iarelor spital tinand cont de situa~ia excedentului anului 

2018, Tncasar ile est imate pentru anul 2019 precum 9i respectarea prevederilor Legii 

95/2006 privind reforma Tn domeniul sanatatii, HG nr. 584/2005, Deciziei nr. 500.530/2017, 

OMJ 1288/2017 pentru aprobarea normelor metodologice privind elaborarea bugetelor de 

venituri 9i cheltuieli ale penitenciarelor spital cu modificarile 9i completarile ulterioare. 

• Titlul VII Contributii si cotizatii la organisme internationa le 

Suma alocata pentru anul 2019 este de 29 mii lei, si va fi repartizata ANP pentru 

plata contributiei in suma de 6.000 Euro anuala datorata in conformitat e cu Legea nr. 

118/2013 pentru aderarea Administratie i Nationale a Penitenciare lor la Organizatia 

Europeana a Serviciilor Penitenciare ~i Corectiona le - EuroPris, cu modificarile ~i 

completarile ulterioare, precum ~i in conform itate cu Ordonanta Guvernului nr. 41/1994 

privind autorizarea platii cotizatiilor la orga nizatiile internationale interguvernamentale la 

care Roman ia este parte modificata ~i completata . 

• Titlul XI Alte cheltuieli 

Burse 59.0 1- s-a repartizat suma de 8 mii lei solicitata de Penitenciarul Giurgiu astfel: 

2 mii lei i n bugetul Penitenciaru lui Giurgiu pentru plati le efectuate pana la luna martie pentru 

burse 9i suma de 6 mii lei in bugetul aparatului centra l intrucat Penitenciarul Giurgiu a 

comunicat faptul ca incepand cu 01.04.2019 nu mai utilizeaza aceasta suma, urmand a fi 

virata la alte cheltuieli. 

Despagubiri civile 59.17 - Suma tota la de 87 mii lei din care 9 mii lei reprezinta cota 

de 10% conform Leg ii 500/2002, diferenta de 78 mii lei este repartizata conform solicitar ilor 

unitatilor prin proiectul de buget. 
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• Titlul X "Proiecte cu finantare din Fonduri Externe Nerambu rsabile aferente 

cadrului financiar 2014-2020" 

Bugetul total la capitolul 61.10 pentru anul 2019 aferent Titlului X "Proiecte cu 

finantare din Fonduri Externe Nerambursabile aferente cadru lui financiar 2014-2020" este 

de 2.609 mii le i, credite bugetare, din care 437 mii le i din subventie ~i 2172 mii lei venituri 

propr ii. 

Bugetul tota l la capitolul 61.08 pentru anul 2019 aferent T itlului X "Proiecte cu 

finantare din Fonduri Externe Nerambursabile aferente cadru lui financiar 2014-2020" este 

de 35.979 mii lei credite de angajament. 

Sumele au fast repartizate conform fi9elor de proiecte. 

• Titlul XIII "Active nefinanciare " - Cheltuieli de capital 

La acest titlu de cheltuieli au fast aprobate : 

- credite de angajament in valoare de 100.188 mii lei din care 75.019 mii lei din 

subventie §i 25.169 mii lei din venituri propri i 9i 

- credite bugetare 1n valoare de 48.564 mii lei, din care 30.000 mii lei din subventie 9i 

18.564 mii lei din venituri proprii . 

La repartizarea creditelor bugetare s-au avut in vedere urmatoarele : 

- finalizarea lucrarilor de investitii care aveau drept scop realizarea de noi locuri de 

detentie §i modernizarea celor existente (Deva, Cod lea, Gae~ti); 

- continuarea lucrarilor aflate in curs de execut ie; 

Din creditele de angajament 9i bugetare alocate a fast retinut procentul de 10% (18.246 

mii lei reprezentand credite de angajament 9i 13.391 mii lei reprezentand credite bugetare) 

conform art.21* din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, iar disponibilul ramas de 

repartizat ,n suma de 117.115 mii lei (credite de angajament in suma de 81.942 mii le i 9i 

credite bugetare ,n suma de 35.173 mii lei) va fi repartizat astfel: 

► Lucrari de investiti i in continuare: 

Creditele de angajament 1.430 mii lei §i creditele bugetare 4.353 mii lei din subventie 

9i venituri proprii var fi utilizate pentru continuarea lucrarilor de investitii 7n curs de deru lare 

din anii anteriori precum ~i pentru contractarea lucrarilor de executie la alte obiective de 

investitii, respect iv: 

18 



romania2019.eu 

1. Pavilion administrativ - Penitenciar Aiud - continuarea lucrarilor de executie la 

obiectivul de investitii pentru finalizarea acestuia; 

2. Modernizare Sectie exterioara Vanjulet - Dr. Tr. Severin - pentru finalizarea 

lucrarilor la gardul imprejmuitor; 

3. Obiectiv R 113 - Penitenc iar Giurgiu - pentru contractarea serviciilor de 

proiectare pentru realizarea poligonului 9i a sistemului de supraveghere electronica; 

4. Supraetajare pavilion administrativ - Penitenciar Targu Jiu - pentru finalizarea 

lucra rilor; 

5. Sediu aparat central - Administratia Nationala a Penitenciarelor - continuarea 

lucrarilor de executie. 

► Obiective noi de investitii: 

Creditele de angajament 7.046,0 mii lei §i creditele bugetare 945,0 mii lei din 

subventie 9i venituri proprii sunt necesare pentru realizarea proiectelor tehnice §i 

contractarea §i demararea lucrarilor de executie pentru obiectivele noi de investitii 

respectiv: 

1. Retea de canalizare - Penitenciar Saia Mare - pentru contractarea serviciilor de 

proiectare pentru elaborarea proiectului tehnic; 

2. Pavilion nr. 4 - Penitenciarul Gherla - pentru contractarea serviciilor de 

proiectare pentru intocmirea proiectului tehnic; 

3. Cur-ti plimbare detinuti sectiile I - V, Cur-ti de plimbare detinuti 9i Sectie detentie 

noua • Penitenciarul Mioveni - pentru contractarea serviciilor de proiectare pentru 

elaborarea proiectelor tehnice; 

4 . Sectiile IV - V si Pavilion detentie 300 locuri - Penitenciarul Constanta Poarta 
' t ' ' 

Alba - pentru contractarea serviciilor de proiectare in vederea actualizarii proiectului 

tehnic; 

5. Ferma vaci - Penitenciarul Timi~;oara - pentru contractarea serviciilor de 

proiectare pentru elaborarea proiectului tehnic; 

6. Statie de epurare - ~coala Nationala de Pregatire a Agent ilor de Penitenciare -

pentru contractarea serviciilor de proiectare pentru elaborarea proiectului tehnic. 
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► Studii de fezabilitate - creditele de angajament in suma de 3.467,0 mii lei 9i credite 

bugetare in suma de 4.125,0 mii lei din subventie pentru: 

1. lnstitutul National de Administratie Penitenciara - Administratia Nationala a 
I I , J 

Penitenciarelor - pentru contractarea serviciilor de proiectare in vederea elaborarii studiului 

de fezabilitate; 

2. P 48 Penitenciar Unguriu - Penitenciarul Foc9ani - pentru elaborarea, receptionarea 

9i plata contravalorii studiului de fezabilitate; 

3. P 47 Berceni - Penitenciarul Ploie9ti - pentru achizitionarea studiului de fezabilitate; 

4. Alte stud ii de fezabilitate pentru lucrari de investitii pentru care sunt intocmite $i 

aprobate notele conceptuale §i temele de proiectare, respectiv: Gard imprejmuitor 

actualizare SF, Pavilion detentie, Ateliere si garaje reparatii auto - P. Bistrita, Alimentare 

energie electrica unitate - P Deva, Sector nou detinere - P. la§i, Corp A - P Ploie§ti, 

Racord gaze naturale - P. Constanta Poarta Alba, Filtru sanitar veterinar GAZ - P Satu 

Mare, Pavilion detentie +punct primire detinuti + post control nr. 2 - Penitenciar Boto9ani, 

Pavilion detinere - Penitenciar Craiova Pelendava, Centrul de Formare Profesionala 9i 

Recuperarea Capacita1ii de Munca Rodbav - Penitenciarul Codlea, Pavilion A primire 

detinuti, carantina, vizite, Pavilion B corp detentie - cuf1i plimbare - Penitenciarul Galati, 

Transformare spatii existente in spatii detinere 9i crearea de spatii conexe - Penitenciarul 

Timi9oara 9i Spatiu transfer - tranzit detinuti - Centrul de detent ie Craiova. 

► Lucrari de consolidare - credite de angajament 9i credite bugetare in suma de 

282,0 mii lei, din subventii pentru: Sectia VII - VIII - Penitenciar Aiud pentru elaborarea 

proiectului tehnic. 

► Lucrari de forai, cartarea terenului, fotogrametrie, determinari seismologice, 

consu ltanta, asistenta tehn ica §i alte cheltuieli asimilate investitiilor potrivit legii se 

solicita credite de angajament in suma de 1.080,0 mii lei ~i credite bugetare Tn suma 

de 290,0 mii lei din venituri proprii pentru elaborarea proiectului tehnic la obiectivul de 

investitii Put alimentare cu apa - Penitenciarul Timi9oara 9i intocmire documentatie 

cadastrala la Penitenciarul Targu Mure9. 

► lnterventiile la imobile de natura investitiilor se repartizeaza astfel: 

o creditele de angajament in valoare de 49.933,0 mii lei ~i credite bugetare Tn 

valoare de 5.062,0 mii lei, necesare pentru continuarea lucrarilor de investitii incepute in 

anul 2018 $i in anii anteriori ~i pentru contractarea lucrarilor de executie pentru alte 
20 



romania2019.eu 

obiective, elaborarea DALI pentru obiective care au aprobate notele conceptuale §i temele 

de proiectare, elaborarea unor expertize tehnice respect iv: Filtru veter inar, Copertina 

atelaje, Grajd cai 9i vite , Maternitate 1, Padoc porci 1, Matern itate 2, Padoc porci 2, Padoc 

porci 4, Abator, Padoc porci 3, Adapost pasari, Extindere ;,i modernizare retea instalatii 

electrice exter ioare, Transformare spa1ii de productie 7n spatii caza re, Transformare spatii 

G.az Tn sectie exterioara de detinere - Penitenciarul Aiud , Amenajare camera detentie 

bolnavi psihici, lnstalatie de ventilare adaposturi protectie civila - Penitenciarul Arad, 

Pavilion detentie - Penitenciarul Baia Mare, Sistem control acces - Penitenc iarul Bistrita, 

Sistem contro l acces - Penitenciarul Jilava, Sistem control acces - Penitenciarul Satu 

Mare, Sistem supraveghere electronica - Penitenciarul Tg . Jiu, Sistem control acces -

Penitenciarul Drobeta Tr. Severin, Sistem control acces ;,i sistem supraveghere electron ica 

- Penitencia rul Craiova Pelendava, Sistem contro l acces ;,i sistem supraveghere 

electronica - Penitencia rul Ploie9ti , Sistem supraveghere electronica - Penitenciarul 

Constanta Poarta A lba, Modernizare centrala term ica - Penitenciarul Bucure9ti - Rahova, 

Pavilion 05 - Penitenciaru l Codlea , Modernizare instalatie de apa potabila 9i put alimentare 

cu apa Sect ia 19alnita - Penitenciarul Craiova, Spat ii detentie, Transformare ferma ~o imu9 

- Penitenciarul Deva, Transfo rmare pavilion administrat iv 111 Tn spatii detinere, Transfo rmare 

atelie r productie 7n spati i detinere , Transformare ateliere produc\ie Tn spat ii detinere -

Penitenciarul Gae~ti, Transformare atelier C20 1n spatii detinere - CE Tg. Ocna , 

Transformare atelier product ie bugetara 7n spatii detinere, Transforma re ingra;,atorie porci 

1n spati i detent ie - Penitencia rul Foc9ani, Modern izare curt i plimbare, Modernizare bloc 

alimentar - Penitenc iarul Giurgiu, pavilion vizite - Penitenciaru l la9i, Pavil ion deteni ie 1 -

Penitenciarul Margineni, Modernizare centrala termica , Modernizare sec1ia Ill ;,i IV, 

Ansamb lu dormitoare Mice?ti G.az. - Penitenciaru l Mioveni, Transformare magaz ie G.az. Tn 

spa1ii detinere 9i realizare retea canal izare - Penitenc iarul Targu Jiu, Pavilion deten1ie 

sectia V-VI - Penitenciarul Timisoara, Modernizare centrala term ica, Modernizare retele 
I • I 

term ice - Centrul de Detentie Craiova, Pavilion 8 dormitoare - SNPAP Targu Ocna, Hotel -

Complex Flamingo. 

► lnterventi i la imobile de natura reparatiilor capitale - credite de angajament in 

suma de 726,0 mii lei ~i credite bugetare i n va loare de 2.138,0 mii lei din subventii ,i 

venituri propr ii necesare pentru continuarea lucrarilor de reparatii capitale Spatii detentie -
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Penitenciarul Deva, Pavilion detentie - P. Codlea , lnstalatii de aer conditionat microdube -

Penitenciarul Botosani. 
' 

► Masini, echipamente §i mijloace de transport - credite de angajament ~i credite 

bugetare In suma de 16.321,0 mii lei, din care 3.074,0 mii le i din subventie 9i 13.247,0 mii 

le i din venituri proprii pentru achizitia de bunuri necesare desfa~urarii activitatii spec ifice. 

Fondurile alocate din subventii vor fi utilizate pentru achizitia de catre Baza de 

Aprovizionare, Gospodarire ~i Reparatii a 5 (cinci) buc. autospecia le transport detinuti de 

capacitate 44 locuri. 

► Mobilier, aparatura birotica §i alte active corporate se solicita credite de 

angajament ~i credite bugetare Tn suma de 1.621,0 mii lei din venituri proprii pentru 

achiz itia de mijloace fixe pent ru siguranta detinerii : containere de securitate, porti 

detectoare de metale, aparate cu raze X, etc. 

► Alte active fixe - credite de angajament !;,i credite bugetare din subventie Tn 

valoare de 36,0 mii lei, din care 2,0 mii lei din subventie !?i 34,0 mii lei din venituri proprii 

pentru achitarea taxei de examinare a marcii 'inregist rate pentru revista Practica 

penitenciara 9i pentru achizitia de licente 9i softur i pentru sistemul informatic al 

Administratiei Nationale a Penitenciarelor 9i unitatilor subordonate. 

Capitolul 68.10 Asigurari ~i asistenta sociala 

Titlul IX Asistenta Sociala - suma alocata prin buget este de 5.069 mii lei din care 

va fi retinuta cota de 10% conform Leg ii 500/2002 in suma de 109 mii lei, iar de diferenta de 

4.960 mii lei va fi repartizata astfel: 

► Ajutoare sociale Tn numerar- suma de 4.834 mii lei va ti repartizata pentru achitarea 

indemnizatiei de cre9tere copil si a stimulentelor pentru persoane aflate Tn concediu de 

cre9terea copilului, potrivit OUG nr. 111/2010 ~i ajutoare de deces; 

Mentionam faptu l ca, suma de 4.834 lei nu acopera necesaru l de fonduri estimat 

pentru anul 2019, fiind necesara suplimentarea bugetu lui cu ocazia rectificari i bugetare. 

► Ajutoare sociale in natura - suma de 126 mii lei, va fi repartizata pentru plata 

mater ialelor didactice necesare procesului de §Colarizare a detinutilo r minori §i materiale lor 

necesare 'fn activitatea de reintegrare sociala precum 9i transportul la spital pentru cadre 

conform HG 1946/2004 privind conditiile in baza carora functionaru l publ ic cu statut special 
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din sistemul administratiei penitenciare are dreptul la concedii de odihna, concedii de studii, 

invo iri platite ~i concedii fara plata, bilete de odihna, tratament ~i recuperare. 

Fata de cele prezentate va rugam sa aproba1i f ilele de buget pentru Administratia 

Nationala a Penitenciarelor ~i unitatile subordonate, repartizate pe subdiviziuni ale 

clasificatiei bugetare, conform propunerilor prezentate. 

De asemenea, propunem transmiterea prezentei note, unitatilor penitenciare, spre 

informare ~i punere in aplicare a aspectelor mentionate in cadrul acesteia. 

comisar ,ef de penitenci7 Gabriela GROSU 

Director Directie Econo~ mlnistrativil 

comisar ,et de penitenciar Aurelian OPREA 

Director Adjunct Directie Eco o ico - Administrativa 

comisar ~ef de penitenciare Gabriela PETROVIC! 

~ef Serviciu Buget §~are 

comisar ,ef de penitenciare Aurelian IACO 

Sef Serviciu Dezvoltare lnfrastruc u 
' 
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