
 
 

 

BUGET MJ 2016 

Bugetul aferent anului 2016 la nivelul Ministerului Justiţiei a fost avizat favorabil în forma aprobată de 

guvern.  

În bugetul Ministerului Justiţiei sunt cuprinse fonduri pentru asigurarea desfăşurării în condiţii normale a 

activităţii următoarelor instituţii: 

 finanţate integral de la bugetul de stat: 

o Instanţele judecătoreşti 

o Oficiul Naţional al Registrului Comerţului 

o Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie 

o Direcţia Naţională de Probaţiune  

o aparatul propriu al ministerului 

 finanţate parțial din venituri proprii: 

o Administraţia Naţională a Penitenciarelor 

o Institutul Naţional de Expertize Criminalistice 

 finanţate integral din venituri proprii:  

o Spitalul Prof. Dr. Constantin Angelescu  

o Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu, pentru care potrivit Legii nr. 

95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, sunt asigurate fonduri din bugetul de stat 

pentru achiziționarea de aparatură medicală). 

TOTAL BUGET DE STAT 2016: 3.112.594 mii lei 

Bugetul aferent anului 2016, în sumă 3.112.594 mii lei este cu 15,55% mai mare decât bugetul aprobat 

inițial prin legea bugetului de stat în anul 2015, în sumă de 2.694.613 mii lei şi cu aproximativ 11% mai 

mare decât bugetul rectificat aferent anului 2015, fără influențele determinate de titlurile executorii 

(tranșele aferente anului 2016 - 565.598 mii lei).       

CHELTUIELI DE PERSONAL: 1.548.089 mii lei 

Bugetul alocat este cu 13% mai mare decât bugetul aprobat inițial în anul 2015, în  sumă de 1.370.000 mii 

lei și cu 12,61% mai mare decât bugetul rectificat al anului 2015, fără influențele determinate de titlurile 

executorii (tranșele aferente anului 2016 - 565.598 mii lei). 

Fondurile alocate asigură plata drepturilor salariale și a altor drepturi de personal şi a contribuţiilor 

datorate de angajat şi angajator pentru personalul ocupat în prezent în sistem, inclusiv a majorării salariale 

de 10% acordată începând cu data de 1 decembrie 2015. 

Numărul de posturi ocupate la data de 1 noiembrie este de 16.158 posturi, în următoarea structură: 

- Instanțe judecătorești – 13.788 posturi 

- Ministerul Justiției – aparat propriu – 306 posturi 



 
 

- Oficiul Naţional al Registrului Comerţului – 1.594 posturi 

- Direcţia Naţională de Probaţiune – 387 posturi 

- Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie – 83 posturi. 

În cursul lunii decembrie 2015, vor fi ocupate un număr de 53 posturi pentru absolvenți ai Școlii Naționale 

de Grefieri și 28 posturi judecători de judecătorii absolvenți ai Institutului Național al Magistraturii. 

CHELTUIELI CU BUNURI ŞI SERVICII: 212.000 mii lei  

Bugetul alocat este cu 5,43% mai mare decât bugetul aprobat inițial în anul 2015, în  sumă de 201.085 mii 

lei și cu 0,10% mai mic decât bugetul rectificat al anului 2015. 

Cheltuieli de organizare şi funcţionare: 168.000 mii lei, bugetul alocat este cu 5,41% mai mare decât 

bugetul aprobat inițial în anul 2015, în  sumă de 159.385 mii lei și cu 1,7% mai mic decât bugetul rectificat 

al anului 2015. 

Fondurile alocate asigură finanțarea instanțelor judecătorești și instituțiilor subordonate, inclusiv sumele 

pentru implementarea Legii  nr. 151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice (2.850 mii lei) 

și operaționalizarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (5.296 mii lei). 

- Utilități 39.602 mii lei; 

- Chirii sedii instanţe şi oficiile registrelor comerţului 26.375 mii lei; 

- Citații (acte de procedură) 31.090 mii lei; 

- Servicii (curăţenie, reparaţii curente, traduceri, întreţinere si reparaţie echipamente IT, 

imprimante) 42.442 mii lei; 

- Rechizite (tonere, hârtie, registre tipizate) 28.491 mii lei. 

Onorarii avocați şi expertize contabile, tehnice, criminalistice: 44.000 mii lei 

Bugetul alocat este cu 5,52% mai mare decât bugetul aprobat inițial în anul 2015, în  sumă de 41.700 mii 

lei și cu 6,54% mai mare decât bugetul rectificat al anului 2015. 

Fondurile sunt necesare pentru: 

- Onorarii avocați din oficiu şi ajutor public judiciar – 39.000 mii lei; 

- Expertize contabile, tehnice, criminalistice dispuse în urma încheierilor de ședință, cheltuieli 

judiciare avansate de stat – 1.270 mii lei; 

- Achitarea contravalorii serviciilor de traducere şi interpretariat potrivit Legii nr. 178/1997, 

dispuse în urma încheierilor de ședință – suma de 3.730 mii lei. 

CONTRIBUŢII ŞI COTIZAŢII LA ORGANISME INTERNAŢIONALE: 2.820 mii lei 

Bugetul alocat pentru anul 2016 înregistrează o diminuare cu 45,03% față de bugetul anului 2015 deoarece 

în anul 2015 Ministerul Justiției a achitat contribuţia pentru construirea sediului permanent al Curţii Penale 

Internaţionale, în sumă de 2.506 mii lei. 

FONDURI NERAMBURSABILE: 20.960 mii lei 



 
 
Bugetul înregistrează o diminuare de 15,6% față de bugetul rectificat pe anul 2015 întrucât o parte din 

proiectele cofinanțate în anul 2015 au fost finalizate. 

Fondurile sunt necesare pentru cofinanțarea și asigurarea cheltuielilor neeligibile pentru proiectele 

derulate de către Ministerul Justiţiei, Direcția Națională de Probațiune și instanțele judecătorești: 

- gestionarea Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014, în cadrul celor 3 domenii de interes 

(Cooperare şi întărirea capacităţii sistemului judiciar; Servicii corecționale, inclusiv sancţiuni non-

privative de libertate; Violență domestică şi violență bazată pe deosebirea de sex) pentru care 

Ministerul Justiţiei are calitatea de Operator de Program; 

- Programele specifice ale Comisiei Europene, finanțate în perioada 2014-2020 („Justiție”, 

„Drepturi, Egalitate și Cetățenie” și „Fondul pentru Securitate Internă”)  

- Programe finanțate prin alte facilități și instrumente post-aderare: suma totală reprezentând 

credite bugetare și de angajament, propusă a fi inclusă în bugetul MJ pentru anul 2016, în vederea 

asigurării contribuției proprii pentru derularea proiectelor implementate cu sprijinul unor donori 

externi (KAS) 

- Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în 

cadrul Uniunii Europene extinse: suma totală reprezentând credite bugetare și de angajament, 

propusă a fi inclusă în bugetul MJ pentru anul 2016, în vederea implementării proiectelor finanțate 

în cadrul programului de cooperare elvețiano-român. 

,,Despăgubiri civile”: 29.741 mii lei  

Suma este necesară pentru achitarea sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii 

până la 31 decembrie 2015 având ca obiect acordarea de daune – interese moratorii sub forma dobânzilor 

legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor 

drepturi salariale, conform art. 34 alin. (2) din O.U.G. nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice.  

Bugetul alocat pentru anul 2016 înregistrează o diminuare cu 14,39% față de bugetul anului 2015 deoarece 

în anul 2015 în bugetul MJ au fost alocate și fonduri reprezentând debite stabilite în baza unor sentințe 

penale, în sumă de 13.576 mii lei. 

INVESTIŢII PRIN FINANŢAREA BĂNCII MONDIALE: 50.000 mii lei 

Ministerul Justiţiei beneficiază de un împrumutul acordat de Banca Mondială (BIRD) prin acordul de 

împrumut nr. 4811 – RO în valoare totală de 142 milioane Euro (din care 110 mil. acordate de BIRD şi 32 

mil. contribuţia Guvernului României) pentru implementarea Proiectului „Reforma Sistemului Judiciar”. 

Fondurile alocate sunt suficiente pentru finanțarea obiectivelor aflate în derulare: 

- Curtea de Apel Craiova - pentru finalizarea lucrărilor de execuţie la tribunalul Dolj și Curte de Apel 

Craiova; 

- Tribunalul Sibiu - pentru asigurarea continuității lucrărilor pentru obiectivul Reabilitare, amenajare 

si extindere Tribunalul Sibiu; 



 
 

- Curtea de Apel Oradea - pentru finalizarea lucrărilor la obiectivul Reabilitare si Extindere Palat de 

Justiţie Oradea; 

- Tribunalul Prahova - pentru asigurarea continuității lucrărilor la obiectivul Reabilitare, amenajare 

si extindere Tribunalul Prahova; 

- Curtea de Apel Ploiești - pentru asigurarea continuității lucrărilor la obiectivul Reabilitare, 

amenajare si extindere Palatul de Justiție Prahova; 

- Servicii dirigenție șantier/ consultanță lucrări: Oradea, Sibiu, Dolj şi Prahova pentru efectuarea 

plăților aferente serviciilor  de supraveghere a execuției lucrărilor; 

- Servicii proiectare Palat de Justiție Oradea pentru plata serviciilor de proiectare reprezentând 

asistența tehnică la terminarea lucrărilor; 

- Servicii de consultanță – Elaborarea standardelor și normelor de proiectare; 

- Sistemul Integrat de Management al Resurselor (Resource Management System) pentru achitarea 

serviciilor efectuate; 

- Migrare date RMS pentru plata serviciilor care vor fi furnizate; 

- Achiziționare mobilier pentru Palatul de Justiție Oradea și Curtea de Apel Craiova; 

- Servicii audit DIPFIE; 

- Sondaj de opinie final solicitat de Banca Mondială; 

- Cheltuieli operaționale pentru plata taxelor ISC, CSC, salariilor DIPFIE, cheltuielilor de întreținere 

și funcționare. 

În funcție de execuția fizică și valorică a obiectivelor, se va analiza cu ocazia rectificării bugetare necesitatea 

suplimentării fondurilor alocate. 

INVESTIŢII: 43.000 mii lei 

Bugetul alocat este cu 4,88% mai mare decât bugetul aprobat inițial în anul 2015 și cu 5,01% mai mare 

decât bugetul rectificat pe anul 2015.   

Suma este defalcata pe: 

I. Obiective de investiții / lucrări de intervenție - 26.326 mii lei, cu 4% mai mare decât bugetul rectificat al 

anului 2015, pentru următoarele obiective  de investiții și lucrări de intervenție: 

 Tribunalul Sibiu  - reabilitare, amenajare și extindere sediu - suma de 490 mii lei, necesară pentru  

plata proiectantului care a refăcut proiectul la faza Studiu de fezabilitate, obiectiv de investiții  

finanțat prin Acordul de Împrumut 4811-RO ratificat prin Legea 205/2006, încheiat între Guvernul 

României și B.I.R.D. și prin bugetul de stat – bugetul Ministerului Justiției, cu termen de finalizare 

octombrie 2017 – obiectiv prioritar; 

 Tribunalul Neamț și Judecătoria Piatra Neamț  - Palatul de Justiție Neamț (sediu nou pentru cele 

două instanțe) - suma de 500 mii lei, necesară pentru continuarea lucrărilor în curs de execuție; 

obiectivul urmează a fi preluat de Compania Națională de Investiții CNI în cursul anului 2016; 

 Curtea de Apel Oradea,  Tribunalul Bihor și Judecătoria Oradea - modernizarea Palatului de Justiție 

Oradea (sediul celor trei instanțe, clădire monument istoric) - suma de 350 mii lei, necesară 

asigurării dotărilor, altele decât mobilierul, în vederea finalizării obiectivului de investiții 

„Reabilitare și Extindere la Palatul de Justiție Oradea” finanțat prin Acordul de Împrumut 4811-RO 



 
 

ratificat prin Legea 205/2006, încheiat între Guvernul României și B.I.R.D. și prin bugetul de stat – 

bugetul Ministerului Justiției, cu termen de finalizare la începutul anului 2016 – obiectiv prioritar; 

 Tribunalul Satu Mare și Judecătoria Satu Mare - reparații capitale, modernizare, restaurare, 

consolidare, amenajări și extindere Palatul de Justiție Satu Mare (sediul celor două instanțe - 

clădire monument istoric – execuție sub exploatare)  - suma de 4.396 mii lei,   pentru continuarea 

execuției de lucrări și finalizarea acestora în cursul anului 2016 ; 

 Judecătoria Carei - reparații capitale și amenajare sediu (clădire monument istoric) - suma de 1.150 

mii lei, necesară pentru realizarea întregii documentații de proiectare şi demararea lucrărilor de 

execuție; 

 Judecătoria Rădăuți – sediu nou, suma de 2.316 mii lei, necesară pentru realizarea Proiectului 

tehnic și  a Detaliilor de execuție și  pentru asigurarea lucrărilor de execuție; aceste lucrări vor 

începe în cursul anului 2015; 

 Tribunalul Covasna - extindere sediu - suma de 7.258 mii lei, necesară  pentru continuarea 

execuției de lucrări și finalizarea acestora în cursul anului 2016; 

 Judecătoria Sectorului 1 și Judecătoria Sectorului 4 - mansardare sediu comun (Sediul vechi  al 

Tribunalului -  Str. Danielopol nr. 2-4), suma de 1.582 mii lei, necesară pentru realizarea tuturor 

documentațiilor prevăzute de lege pentru parcurgerea întregii etape de proiectare și începerea 

execuției de lucrări; 

 Judecătoria Beclean  - sediu nou - suma de 1.658 mii lei, pentru continuarea lucrărilor; 

 Judecătoria Gherla - reparații capitale și extindere sediu (execuție sub exploatare) - suma de 1.490 

mii lei, pentru continuarea execuției de lucrări și finalizarea acestora în cursul anului 2016; 

 Tribunalul Județean Dolj - extindere sediu, suma de 100 mii lei, necesară pentru dotări, obiectiv 

de investiții  finanțat prin Acordul de Împrumut 4811-RO ratificat prin Legea 205/2006, încheiat 

între Guvernul României și B.I.R.D. și prin bugetul de stat – bugetul Ministerului Justiției, cu termen 

de finalizare ianuarie 2015;   

 Tribunalul Mehedinți și Judecătoria Drobeta-Turnu Severin  - Palatul de Justiție Mehedinți (sediu 

nou pentru cele două instanțe) - suma de 25 mii lei, pentru achitarea contravalorii avizelor 

necesare emise de furnizorii de utilități; obiectivul urmează a fi preluat de Compania Națională de 

Investiții CNI în cursul anului 2016; 

 Judecătoria Craiova – sediu nou, suma de 1.400 mii lei, destinată  realizării tuturor documentațiilor 

prevăzute de lege pentru parcurgerea integrală a etapei de proiectare; 

 Judecătoria Galați – sediu nou, suma de 256 mii lei, necesară pentru demolarea unor anexe, 

efectuată în vederea predării obiectivului Companiei Naționale de Investiţii CNI; obiectivul 

urmează a fi preluat de Compania Națională de Investiții CNI în cursul anului 2016; 

 Curtea de Apel Ploiești și Tribunalul Prahova - Palatul de Justiție Prahova (sediu nou pentru cele 

două instanțe), suma de 819 mii lei pentru continuarea lucrărilor în curs de execuție, obiectiv de 

investiții a cărui finanțare  a fost preluată în cursul anului 2013  prin Acordul de Împrumut 4811-

RO ratificat prin Legea 205/2006, încheiat între Guvernul României și B.I.R.D. și prin bugetul de 

stat – bugetul Ministerului Justiției, cu termen de finalizare în mai 2017 – obiectiv prioritar; 

 Tribunalul Prahova - reabilitare și amenajare sediu, suma de 478 mii lei, necesară pentru 

modernizarea racordurilor la utilități, obiectiv de investiții a cărui finanțare se face prin Acordul de 

Împrumut 4811-RO ratificat prin Legea 205/2006, încheiat între Guvernul României și B.I.R.D. și 



 
 

prin bugetul de stat – bugetul Ministerului Justiției, cu termen de finalizare în martie 2017 – 

obiectiv prioritar; 

 Judecătoria Vălenii de Munte - sediu nou, suma de 649 mii lei, destinată  realizării tuturor 

documentațiilor prevăzute de lege pentru parcurgerea integrală a etapei de proiectare; 

 Judecătoria Oravița – sediu nou, suma de 270 mii lei, destinată  realizării tuturor documentațiilor 

prevăzute de lege pentru parcurgerea integrală a etapei de proiectare; 

 Judecătoria Calafat - reparații capitale sediu, suma de 124 mii lei, destinată  realizării tuturor 

documentațiilor prevăzute de lege pentru parcurgerea integrală a etapei de proiectare; 

 Judecătoria Șimleu Silvaniei  - reparații capitale sediu – suma de 208 mii lei, destinată  realizării 

tuturor documentațiilor prevăzute de lege pentru parcurgerea integrală a etapei de proiectare; 

 Judecătoria Sighetu Marmației - reparații capitale sediu (clădire monument istoric), suma de 221 

mii lei, necesară pentru realizarea Proiectului tehnic și  a Detaliilor de execuție; 

 Judecătoria Corabia – reparații capitale sediu, suma de 126 mii lei, destinată  realizării tuturor 

documentațiilor prevăzute de lege pentru parcurgerea integrală a etapei de proiectare; 

 Judecătoria Râmnicu Sărat – consolidare anexă sediu, suma de 360 mii lei, destinată  atât întocmirii 

tuturor documentațiilor de proiectare cât și realizării integrale a lucrărilor de execuție în cursul 

anului 2016;  

 Cartier Justiție (Justice District), suma de 100 mii lei, necesară pentru eventuale studii (geologice, 

hidrologice, de altă natură); 

Alte categorii de cheltuieli de investiții - în cuantum de 16.674 mii lei, cu 5% mai mare față de bugetul 

rectificat al anului 2015, destinate pentru: 

Dotări independente: 13.508 mii lei, din care  

- instanțelor le revine suma de 11.324 mii lei (83%) - servere, stații de lucru (sisteme PC), 

echipamente multifuncționale, scanere de mare viteză, centrale termice, instalații de climatizare 

pentru camera serverelor, aparate de aer condiționat,, centrale telefonice, autoturisme, surse 

neîntreruptibile de energie (UPS – uri), echipamente de comunicații; 

- aparatului propriu al ministerului îi revine suma de 1.700 mii lei (12%), achiziționarea de 

ascensoare și echipamente informatice (servere, stații de lucru, echipamente de rețea, UPS-uri, 

SAN-uri); 

- instituțiilor subordonate (Oficiul Național al Registrului Comerțului, Autoritatea Națională pentru 

Cetățenie si Direcția Națională de Probațiune) le-au fost alocate fonduri în valoare de 484 mii lei 

(3%).  

Active necorporale: (71.01.30 „Alte active fixe”) 3.166 mii lei, detaliate astfel: 

- instanțele - suma de 450 mii lei,  destinată achiziționării de licențe și programe software 

- Oficiul Național al Registrului Comerțului – suma de 2.716 mii lei destinată  pentru asigurarea 

fondurilor necesare pentru acordul - cadru având ca obiect achiziția de servicii de furnizare 

upgrade si suport operațional soluție securitate prestator. 

Asistență socială: 80 mii lei 



 
 

- Asigurarea fondurilor necesare pentru indemnizaţiile persoanelor aflate în concediu pentru 

îngrijirea copilului - OUG 148/2005 şi OUG 111/2010;               

- Indemnizaţiile de care beneficiază magistrații înlăturați din justiţie pe considerente politice in 

perioada 1945-1952, conform prevederilor Legii nr. 51/1993. 

Transferuri între unităţi ale administraţiei publice” – suma de 3 mii lei 

Aparatul propriu al ministerului - suma de 3 mii lei pentru achitarea contribuției de asigurări sociale de 

sănătate pentru persoane aflate în concediu de creșterea copilului care beneficiază de drepturile OUG nr. 

148/2005 şi OUG nr.111/2010  

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE 

 „ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ” Titlul VIII “Proiecte cu finanţare din fonduri externe 

nerambursabile” -8.508 mii lei, pentru: 

• Ministerul Justiţiei – Aparat Propriu - pentru: 

- Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 (MFN 2009-2014), în cadrul celor 3 programe (RO20 

„Violență domestică și violență bazată pe deosebirea de sex”, RO23 „Servicii corecționale, inclusiv 

sancțiuni non-privative de libertate” și RO24 „Întărirea capacității judiciare și cooperare”) pentru 

care MJ are calitatea de Operator de Program 

- Programele specifice ale Comisiei Europene, finanțate în perioada 2014-2020 („Justiție”, 

„Drepturi, Egalitate și Cetățenie” și „Fondul pentru Securitate Internă”)  

- Programe finanțate prin alte facilități și instrumente post-aderare  

- Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în 

cadrul Uniunii Europene extinse.  

• Direcția Națională pentru Probațiune pentru: 

- Proiectul ”Consolidarea capacităţii sistemului românesc de probaţiune de a furniza servicii 

eficiente alternative închisorii” finanţat din Mecanismul Financiar-Norvegian 2009- 

- Programul de cooperare elvețiano-român vizând reducerea disparităților economice și sociale în 

cadrul Uniunii Europene extinse  

• Administrația Națională a Penitenciarelor pentru: 

- Alte programe comunitare finanţate în perioada 2007-2013 (proiecte aflate în derulare, în 

perioada de contractare dar și în evaluare)  

- Mecanismul financiar SEE Proiectul Colaborarea previne discriminarea – IAȘI  

- Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 (MFN 2009-2014) pentru următoarele proiecte: 

 

 Înfiinţarea unui centru terapeutic pentru femei în cadrul Penitenciarului Gherla; 

 Consolidarea capacităţii sistemului penitenciar de dezvoltare a resurselor umane cu privire la 

personalul din penitenciare 



 
 

 Consolidarea capacităţii Penitenciarului pentru minori si tineri Bacău de a respecta instrumentele 

internaţionale relevante privind drepturile omului 

 Stabilirea unui mecanism ecologic de reintegrare socială a deţinuţilor 

 Soluţii integrate pentru violența în familie – BAIA MARE 

 COPTHREE (cooperare România-Moldova) - ANP 

ACTIVITĂŢI FINANŢATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII  

 „ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ”: 10.171 mii lei 

Veniturile proprii preconizate a fi reţinute şi utilizate de către Ministerul Justiției, potrivit  art. 67 din Legea 

nr.  500/2002 privind finanţele publice, în anul 2016, se prezintă astfel: 

- venituri din cota de 10% din onorariul stabilit pentru expertize tehnice judiciare, potrivit O.G. nr. 

2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară – suma de 

4.700 mii lei; 

- venituri din cota de 15% din taxele de înscriere în AEGRM, potrivit O.G. nr. 89/2000 privind unele 

măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii 

Reale Mobiliare – suma de 3.600 mii lei; 

- venituri din taxele de examen, potrivit H.G. nr. 257/2005 privind înfiinţarea pe lângă Ministerul 

Justiţiei a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, cu modificările și completările 

ulterioare - suma de 1.299 mii lei; 

- venituri din chirii locuințe serviciu, potrivit H.G nr. 905/2013 privind aprobarea înființării pe lângă 

Ministerul Justiţiei a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii - suma de 175 mii lei; 

- venituri din chirie spațiu aflat în administrarea Ministerului Justiției (cota-parte de 20% din chiria 

încasată potrivit contractului), potrivit H.G nr. 531/2013 privind aprobarea închirierii unor spaţii 

aflate în administrarea Ministerului Justiţiei şi a Înaltei Curți de Casație şi Justiţie – suma de 14 mii 

lei; 

- venituri din chirii spații aflate în administrarea instanțelor judecătorești (cota-parte de 20% din 

chiria încasată potrivit contractului), potrivit H.G nr. 1176/2012 privind aprobarea închirierii unor 

suprafeţe aflate în administrarea Ministerului Justiţiei şi a instanţelor judecătoreşti - suma de 383 

mii lei. 

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR: 1.197.699 mii lei 

”Ordine Publică și Siguranță Națională” - 1.192.999 mii lei subvenţie de la bugetul de stat 

Bugetul alocat din subvenție este cu 29,36% mai mare decât bugetul aprobat inițial în anul 2015, în  sumă 

de 925.900 mii lei și cu 15,81% mai mare decât bugetul rectificat al anului 2015. 

- Personal: 848.157 mii lei  asigurară fondurilor necesare în vederea achitării drepturilor de 

personal, a cheltuielilor cu compensația lunară a chiriei, indemnizațiilor de transfer şi instalare, 

indemnizațiilor pentru concedii medicale, pentru personalul deja existent, pentru absolvenții 

instituțiilor de învățământ care pregătesc personal pentru sistemul penitenciar care urmează a fi 

încadrați în anul 2016, în număr total de 345, precum și pentru încadrarea din sursă externă, 

inclusiv a majorării salariale de 10% acordată începând cu data de 1 decembrie 2015. 



 
 

- Bunuri şi servicii: 183.466 mii lei - utilități, hrană deţinuţi, materiale de întreţinere şi reparaţii 

pentru bunurile aparținând persoanelor private de libertate, carburanţi, aprovizionări de toamnă, 

îmbunătăţirea condițiilor de muncă și a condițiilor de cazare a persoanelor private de libertate. 

- Acţiuni de sănătate: 66.044 mii lei - fonduri pentru plata salariilor, bunuri şi servicii şi investiţii 

pentru spitalele penitenciar     

- Contribuţii pentru persoane private de libertate: 36.432 mii lei 

- Contribuții si cotizații la organisme internaționale: suma de 24 mii lei 

- Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile: 215 mii lei  

- Burse - suma de 17 mii lei 

- Investiţii: 58.644 mii lei 

- achiziționarea de mijloace fixe necesare blocurilor alimentare, spălătoriilor de unitate, 

compartimentelor de cazarmare, IT, execuția Proiectului tehnic la Pavilion A – Spital Penitenciar 

Tg. Ocna 

- continuarea lucrărilor, respectiv contractarea execuţiei la:  

o Pavilion Administrativ – Penitenciar Aiud,  

o Obiectiv R113 – Penitenciar Giurgiu,  

o Modernizare centrală termică - Penitenciar Oradea, 

o Supraetajare pavilion administrativ – Penitenciar Târgu Jiu, 

o Sediu Aparat central  - A.N.P. 

o Modernizare si extindere sector vizite – Penitenciar Poarta Alba  

o Post control vizite – Penitenciar Timișoara 

- studii de fezabilitate - pentru:  

o P46 Caracal (1.000 locuri cazare) – Penitenciar Craiova 

o P47 Berceni (1.000 locuri cazare) – Penitenciar Ploieşti. 

- Lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrametrie, determinări seismologice, consultanță, 

asistenţă tehnică şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor potrivit legii - pentru reactualizarea cărții 

funciare aparținând penitenciarului Aiud. 

- Intervenţii la imobile de natura investiţiilor pentru contractarea si execuţia proiectelor tehnice, 

pentru continuarea execuţiei lucrărilor şi/sau contractarea execuţiei şi demararea unor obiective 

noi, după cum urmează:  

o Sistem de supraveghere electronică, Sistem control acces – Penitenciar Bistriţa,  

o Sistem de supraveghere electronică, Sistem control acces  - Penitenciar Baia Mare 

o Sistem control acces – Penitenciar Bucuresti Jilava 

o Pavilion 05 – Penitenciar Codlea,  

o Transformare grajd vite în spaţii detenţie – Penitenciar Craiova,  

o Modernizare instalaţie de apă secţia Işalniţa – Penitenciar Craiova, 

o Spaţii detenţie – Penitenciar Deva (Bârcea Mare),  

o Împrejmuire unitate – Penitenciar Gherla,  

o Modernizare centrală termică şi racord gaze naturale – Penitenciar Giurgiu, 

o Modernizare centrală termică - Penitenciar Oradea, 

o Modernizare si extindere sector vizite – Penitenciar Poarta Alba  

o Transformare atelier producţie în spaţii detenţie – Penitenciar Satu Mare, 



 
 

o Transformare pavilion şcoală în pavilion detenţie – Penitenciar Găeşti, 

o Transformare ateliere în pavilion cazare – Penitenciar Găeşti, 

o Reabilitare retea de apa si canalizare – PMT Tichilesti 

o Sistem de control acces – Penitenciar Vaslui. 

- achiziţia de autospeciale de transport deţinuţi de diferite capacitați (48 locuri, 21 locuri, 16 locuri, 

35 locuri), salvare, mijloace de comunicare, echipamente pentru reînnoirea parcului de 

echipamente informatice, echipamente pentru dezvoltarea sistemului de telemedicină etc. 

- achiziţia de armament letal şi neletal, camere video, binoclu, porți detectoare de metale, aparate 

cu raze X, videoproiectoare etc. 

- achiziţia de aplicații informatice pentru arhivarea electronică a dosarelor individuale ale tuturor 

deținuților, eficientizarea utilizării bazei de date informatizate privind persoanele deţinute în 

cadrul activităţilor desfăşurate în domeniul reintegrării sociale, dezvoltarea sistemului de 

telemedicină în unitățile penitenciare, crearea unui sistem informatic dedicat de prelucrare și 

gestionare a informațiilor clasificate corespunzător cerințelor ORNISS. 

- contractarea şi demararea execuţiei lucrărilor pentru obiectivele de reparații capitale:  

o Spaţii detenţie – Penitenciar Deva,  

o Pavilion B dormitoare – Ş.N.P.A.P. Tg. Ocna, 

o Pavilion şcoală – Ş.N.P.A.P. Tg. Ocna continuarea şi finalizarea obiectivului. 

o Sector vizita – Penitenciar Aiud 

De asemenea, au fost asigurate fondurile necesare implementării Memorandumului cu tema ”Intenția 

Curții Europene a Drepturilor Omului de aplicare a procedurii hotărârii pilot în cauzele privind condițiile de 

detenție”. 

”Asigurări și Asistență Socială”– 4.700 mii lei  

- Contribuția de asigurări sociale de sănătate - suma de 130 mii lei pentru persoanele aflate în 

concediu de creșterea copilului, potrivit OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară 

pentru creșterea copiilor; 

- Ajutoare sociale în numerar – suma de 2.425 mii lei pentru achitarea îndemnizației de creștere 

copil si a stimulentelor pentru persoane aflate în concediu de creșterea copilului, potrivit OUG nr. 

111/2010 precum și pentru achitarea ajutorului de deces pentru funcționarii publici cu statut 

special; 

- Ajutoare sociale în natură – suma de 2.145 mii lei, pentru: 

o achiziționarea materialelor didactice necesare procesului de şcolarizare a deţinuţilor 

minori şi  materialelor necesare în activitatea de reintegrare socială;  

o plata transportului la spital a funcționarilor publici cu statut special din sistemul 

penitenciar H.G. nr. 1398/2007 art. 6 alin. (1) lit. d); 

o procurarea biletelor de odihnă și tratament conform art.23 din HG nr.1946/2004 - suma 

2.000 mii lei. 

INSTITUTUL NAŢIONAL DE EXPERTIZE CRIMINALISTICE – 7.485 mii lei, bugetul alocat din subvenție este 

cu 15,15% mai mare decât bugetul aprobat inițial în anul 2015, în  sumă de 6.500 mii lei. 



 
 

- Personal 7.185 mii lei – pentru asigurarea drepturilor salariale  

- Investiţii 300 mii lei - pentru achiziţionarea de aparatură specifică activităţii de expertiză 

criminalistică 

SPITALUL PROF. DR. CONSTANTIN ANGELESCU ŞI CMDTA – 717 mii lei 

- Investiţii 718 mii lei – aparatură medicală– legea 95/2006 privind reforma în sistemul sănătăţii 


