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    Vă comunicăm că, pentru înregistrarea corectă a unor cheltuieli ale Administraţiei 

Naţionale a Penitenciarelor, se fac următoarele precizări:  

 Administraţia Naţională a Penitenciarelor este subordonată Ministerului Justiţiei, 

având bugetul aprobat în anexă distinctă de bugetul ministerului. 

Totodată bugetele celor două instituţii se evidentiază şi raportează distinct, respectiv 

Ministerul Justiţiei utilizînd clasificaţia bugetului de stat, în timp ce Administraţia Naţională a 

Penitenciarelor având statut de instituţie publică finanţată din venituri proprii şi din subvenţii 

de la bugetul de stat foloseşte clasificaţia specifică acestor instituţii. 

În vederea  înregistrării corecte a plătilor reprezentând contribuţiile  de asigurări de 

sănătate pentru persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate şi pentru persoanele 

aflate în concediu pentru creşterea copilului, se fac următoarele precizări: 

- Subvenţiile prevăzute în bugetul Ministerului Justiţiei destinate Administraţiei 

Naţionale a Penitenciarelor se vor înregistra în totalitate la alineatul “Transferuri catre 

instituţii publice”, cod 51.01.01; 

- Sumele pe care Administraţia Naţională a Penitenciarelor le  acordă bugetului 

fondului naţional de sănătate vor fi înregistrate la  codurile din clasificaţia economică 

respectiv, 51.01.10 ”Transferuri privind contribuţii de asigurări de sănătate pentru 

persoanele care execută pedeapse privative de libertate sau arest preventiv” şi 51.01.26 

“Transferuri privind contribuţia de asigurări de sănătate pentru persoanele aflate in concediu 

pentru creşterea copilului”;  

 - Pentru înregistrarea plăţilor Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor către 

bugetul fondului naţional de sănătate, în  “Clasificaţia veniturilor bugetului  fondului 

naţional de sănătate”, la capitolul 43.05 “Subvenţii de la alte administraţii” se introduc  

subcapitolele 43.05.02 “Contribuţii de asigurări de sănătate pentru persoane care execută o 

pedeapsă privativă de libertate sau arest preventive”  şi 43.05.03 “Contribuţii de asigurări de 

sănătate pentru persoanele aflate in concediu pentru creşterea copilului”. 

* 

*         * 

 Vă rugăm să dispuneţi măsurile corespunzătoare pentru introducerea modificărilor ce 

privesc activitatea dumneavoastră. 
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