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INFORMARE 

privind a doua rectificare bugetară pe anul 2020 

 

Potrivit OUG nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, 
modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare, bugetul 
aferent Administrației Naționale a Penitenciarelor pentru anul 2020 a fost 

suplimentat cu suma de 10.216 mii lei credite de angajament și 12.056 mii lei 
credite bugetare. 

În acest sens, bugetul poliției penitenciare, aprobat în urma rectificării bugetare, 

asigură: 

 fondurile necesare plății, până la finele anului, a tuturor drepturilor de natură 
salarială pentru polițiștii de penitenciare; 

 fondurile pentru bugetarea unui număr de 1.400 posturi, pentru încadrarea 
acestora din sursă externă; 

 achitarea indemnizației de creștere a copilului și stimulentului, în conformitate 
cu Legea nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 111/2010 
privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor; 

 achitarea sentințelor judecătorești definitive și irevocabile, având ca obiect 
acordarea ajutoarelor la trecerea în rezervă a funcționarilor publici cu statut 

special; 
 cheltuielile pentru efectuarea reparațiilor curente și achiziția de obiecte de 

inventar necesare îmbunătățirii condițiilor de muncă ale personalului, precum 

și pentru îmbunătățirea condițiilor de detenție; 
 fondurile necesare pentru asigurarea dreptului la igienă personală a deținuților, 

precum și materialelor de gospodărire și curățenie pentru instituțiile 
penitenciare;  

 fondurile necesare pentru asigurarea hranei deținuților, inclusiv pentru 

realizarea aprovizionărilor de toamnă iarnă pentru produsele necesare 

preparării hranei persoanelor private de libertate; 
 fondurile necesare pentru asigurarea cheltuielilor cu utilitățile pentru unitățile 

din sistemul administrației penitenciare (apă, canalizare, energie electrică și 
gaze naturale, salubritate); 

 cheltuielile cu medicamente, materiale sanitare și dezinfectanți, luând în 

considerare actualul context epidemiologic generat de infecția cu virusul SARS-
CoV-2, precum și Planurile de măsuri întocmite la nivelul Administrației 

Naționale a Penitenciarelor și al unităților penitenciare subordonate. 
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În data de 02.09.2020, Direcția Economico-Administrativă a organizat pe această 

temă un Live Meeting la care au participat din partea aparatului central: comisar șef 

de poliție penitenciară Aurelian OPREA-director general adjunct al ANP, comisar șef 

de poliție penitenciară Cornel TOADER-director DEA, comisar șef de poliție 

penitenciară Raluca-Elena IORDAN-director adjunct DEA, iar din partea unităților 

penitenciare: directorii adjuncți (economico-administrativ) și șefii structurilor logistice. 

În urma discuțiilor purtate, a rezultat că fondurile bugetare, alocate fiecărei 

unități penitenciare în urma rectificării bugetare, sunt suficiente pentru 
derularea activităților specifice până la finele anului bugetar. 

Administrația Națională a Penitenciarelor va efectua în perioada următoare virări de 

credite prin care unitățile penitenciare să poată redistribui creditele aprobate în 

structura bugetului, pentru rezolvarea tuturor necesităților. 
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