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D E C I Z I A 

 
 
 

Nr. ________ din ________2016 
 

privind stabilirea tarifelor pentru serviciile de fotocopiere a documentelor aflate în 
dosarul individual 

 
 

 În conformitate cu prevederile art. 60 alin. (2) și (5)  din Legea nr. 254/2013 privind 

executarea pedepselor și măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în 
cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare,  

În baza prevederilor art. 228 alin. (5) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 
254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de 
organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
157/2016; 

În temeiul  art. 7 alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr. 1849/2004 privind organizarea, 
funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

Directorul General al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor emite prezenta 
 

 
 

D E C I Z I E : 
 
 

Art. 1 Se aprobă Metodologia de stabilire a prețului de cost al fotocopiilor 
documentelor solicitate de persoanele private de libertate, prevăzută în anexa care face 
parte integrantă din prezenta decizie. 
 
 
 
  
 
 

Chestor de penitenciare Cătălin Claudiu BEJAN 
Director General 

Administraţia Naţională a Penitenciarelor  
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Nr. 
Crt. 

Funcţie Grad/nume/prenume Semnătura Data 

1 
Avizat, Director 

Direcţia Economico-
Administrativă 

Comisar  de penitenciare 
Gabriela PETROVICI 

  

2 
Avizat, Director 

Direcţia Contencios 
şi Acte Normative 

Comisar şef de 
penitenciare Cătălin NIŢĂ 

  

4 

Propun spre avizare, 
Director adjunct 

Direcţia Economico-
Administrativă 

Comisar şef de 
penitenciare Aurelian 

OPREA 

  

3 
 

Avizat șef serviciu 
Financiar-

Contabilitate 

Comisar șef de 
penitenciare Gabriela 

GROSU 

  

4 

Propun spre avizare, 
Director adjunct 

Direcţia Economico-
Administrativă 

Comisar şef de 
penitenciare Aurelian 

OPREA 

  

5 Întocmit/Redactat 

Subcomisar de 
penitenciare Adrian 

CORCEAC 
Comisar de penitenciare 
Gabriela GHIBERNICU 

Subinspector de 
penitenciare Andreia Ana 

IEPURE 
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Anexă  
                                                                                la Decizia  nr. ............... 

 
 

Metodologia 
de stabilire a tarifelor pentru serviciile de fotocopiere a documentelor aflate în 

dosarul individual 
                                       

ART. 1 

     (1) Persoana condamnată, apărătorul acesteia sau oricare altă persoană, cu acordul 

scris al persoanei condamnate, are acces la dosarul individual. 

     (2) Persoana condamnată poate obţine, la cerere, contra cost, într-un număr de 

exemplare justificat, fotocopii ale documentelor din dosarul individual. 

     (3)  Dacă persoanele condamnate nu dispun de mijloacele băneşti necesare, cheltuielile 

prevăzute la alin. (2) sunt suportate de către administraţia locului de deţinere. 

     (4)  Sunt considerate persoane fără mijloace băneşti persoanele condamnate care nu au 

sau nu au avut în ultimele 30 de zile sume de bani disponibile în fişa contabilă nominală 

sau în contul personal.  

     (5) Sumele cheltuite de administraţia penitenciarului pentru exercitarea dreptului la 

petiţionare sau corespondenţă se recuperează ulterior de la persoana condamnată din 

sumele ce le va deţine în fişa contabilă nominală sau în contul personal, în timpul executării 

pedepsei. 

     (6) Aprobarea tarifului pentru serviciile de fotocopiere a documentelor aflate la dosarul 

individual este de competenta ordonatorului de credite. 

     (7) Sumele încasate, reprezentând  contravaloarea fotocopiilor respective, constituie 

venituri proprii ale unităților și se utilizează potrivit Legii nr. 48/2012. 

   (8)  Stabilirea tarifului unitar pentru serviciile de fotocopiere a documentelor se realizează 

conform anexei la Metodologie – ”Model fișă antecalculație pentru stabilire tarif activitate 

fotocopiere documente”. 

ART. 2 

      (1) Serviciile de fotocopiere a documentelor aflate în dosarul individual se realizează  în 

cadrul  biroului/serviciului Evidenţă din cadrul unităţilor din sistemul administraţiei 

penitenciare, prin grija structurilor/persoanelor desemnate ce gestionează părţile 

componente ale acestuia, respectiv serviciul sau biroul evidenţă deţinuţi, serviciul medical, 
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sectorul reintegrare socială, şeful secţiei de deţinere unde este cazat deţinutul sau 

secretarul comisiei de disciplină, după caz. 

      (2) Pentru activitatea de fotocopiere a documentelor ,desfăşurată în cadrul unităţilor din 

cadrul sistemului administraţiei penitenciare se va determina tariful unitar complet standard 

(antecalculat) al  serviciilor prestate. 

      (3) Tariful unitar complet standard (antecalculat) este format din : 

                   I)  costuri directe:  

a) materii prime şi materiale achiziţionate de către centrul de cost ( hârtie 

de imprimantă, tonere) 

b) energie consumată în scopuri tehnologice 

c) manoperă  

d) cheltuieli cu servicii de imprimare conform contractelor încheiate cu 

terții (daca este cazul) 

             II) cota parte alocată din costurile indirecte:  

                      d) cota parte alocată din  costurile de regie de fabricaţie ( calculata la totalul 

cheltuielilor directe) 

                 III) cota parte alocată din  costurile generale de administraţie ale unităţii   

(calculată la totalul cheltuielilor directe  şi cotei de regie de fabricaţie) . 

         ART. 3 

       (1) Pentru determinarea cheltuielilor de regie de fabricaţie (producţie) şi generală (de 

administraţie) , în cadrul centrului de cost  au fost identificate următoarele cheltuieli : 

                   a)  Cheltuieli de regie de fabricaţie (producţie): 

- piese de schimb şi materiale pentru întreţinere, funcţionare şi reparaţii în 

regie proprie; 

- consum utilităţi folosite pentru desfăşurarea activităţii  în cadrul centrului 

de cost; 

- servicii de reparaţii, întreţinere, service efectuate de terţi; 

- amortizarea aferentă activelor fixe specifice centrului de cost; 

                   b)   Cheltuielile generale (de administraţie): 

- salariul brut şi contribuţiile sociale ale angajatorului la bugetul consolidat 

aferente personalului de conducere al structurii în care se desfăşoară 

activitatea de multiplicare şi administrativ (contabil) care are 
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responsabilităţi/atribuţii cu privire la desfăşurarea activităţii din cadrul 

centrului de cost. 

        (2)    Determinarea coeficientului de regie standard în vederea alocării fiecărui produs, 

a unei cote părţi din cheltuielile de regie de fabricaţie sau generală de administraţie se 

realizează astfel : 

a) regia de fabricaţie (producţie) - coeficientul de repartizare a regiei de 

fabricaţie standard - k1 se determină raportând totalul cheltuielilor de regie 

de fabricaţie înregistrate în anul precedent la totalul cheltuielilor directe 

aferente aceleiaşi perioade, stabilite în cadrul centrului de cost;  

b) regia generală (de administraţie) – coeficientul de repartizare a regiei 

generale - k2 se determină raportând totalul cheltuielilor generale (de 

administraţie) înregistrate în anul precedent la totalul cheltuielilor de 

producţie aferente aceleiaşi perioade, stabilite în cadrul centrului de cost;  

        (3)   Determinarea  coeficientului de regie de fabricaţie (producţie) şi de regie generală 

(de administraţie) se realizează anual, până la data de 15 ianuarie, în scopul stabilirii 

tarifului unitar complet standard pentru serviciile de fotocopiere a documentelor. 

        (4)  Tariful unitar complet standard va fi actualizat/revizuit în funcţie de condiţiile 

existente la un moment dat. 

        (5)    Calculaţia efectivă (postcalculaţia) constă în determinarea lunară a tarifului unitar 

complet efectiv (realizat) pe baza cheltuielilor efectuate, înregistrate în contabilitatea 

financiară. 

         6) Structura tarifului unitar complet efectiv realizat este similară structurii tarifului 

unitar complet standard .    

        (7) Calculaţia tarifului unitar efectiv realizat presupune parcurgerea etapelor stabilite 

conform metodologiei de calcul a costurilor de producţie aferente produselor obţinute şi 

prestărilor de servicii efectuate în unităţile din sistemul administraţiei penitenciare.  

        ART. 4 

    (1) Determinarea tarifului standard şi a tarifului efectiv al serviciilor de fotocopiere a 

documentelor aflate în dosarul individual, precum şi a abaterilor cantitative şi valorice faţă 

de tariful standard prestabilit se realizează în cadrul structurii “Contabilitate de gestiune” 

organizată şi condusă în conformitate cu prevederile Legii nr.82/1991 – Legea contabilităţii; 

în fiecare unitate a sistemului administraţiei penitenciare, atribuţiile postului privind 
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“contabilitatea de gestiune” vor fi  prevăzute în fişa postului şi însuşite de persoanele 

desemnate cu atribuţii/responsabilităţi în acest sens. 
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         Anexa  

                                                                                                 la Metodologie 

MODEL FISA ANTECALCULATIE 

PENTRU STABILIRE TARIF ACTIVITATE FOTOCOPIERE DOCUMENTE 
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ADMINISTRATIA NATIONALA A PENITENCIARELOR

PENITENCIARUL

APROB

CENTRUL DE COST DIRECTOR

BIROUL/SERVICIUL EVIDENTA

Avizat

Director adjunct economico administrativ

FISA ANTECALCULATIE

Denumirea produsului MULTIPLICAT DOCUMENTE FORMAT A4 - PAGINA SIMPLA

CANTITATE COMANDATA 0 buc.

PROCENT COTA VENITURI 0

COTA TVA 0

Structura cheltuielilor standard
Unitate de 

masura

Consum specific  

(norma de timp) pe 

unitate produs

Pret unitar 

(tarif orar)

Valoare / 

unitate produs

Valoare/   

comandat

0 1 2 3 4 = 3x2
5 = 4 X cant 

comanda

1.1 Materii prime si materiale, din care : 0.0000 0.0000

hartie copiator format A4 TOP 0.00000 0.00000 0.0000 0.0000

toner BUCATA 0.00000 0.00000 0.0000 0.0000

unitate imagine BUCATA 0.00000 0.00000 0.0000 0.0000

1.2 Consum energie tehnologica directa 0.0000 0.0000

consum Multiscan MFC 500 KW 0.00000 0.00000 0.0000 0.0000

1.3 Manopera directa, din care: 0.0000 0.0000

salariu brut si contributii angajator ora 0.00000 0.00000 0.0000 0.0000

1.4 Cheltuieli directe servicii imprimare (valoare 

contractata/coala), din care:
0.0000 0.0000

servicii multiplicare coala x 0.00000 0.0000 0.0000

A. Costuri directe 0.0000 0.0000

Coeficient de repartizare a cheltuielilor de regie de 

fabricatie (k1)
0.1100

B. Cota regie de fabricatie 0.0000 0.0000

Coeficient de repartizare a cheltuielilor de regie de 

administratie (k2)
0.2500

C. Cota regie de administratie 0.0000 0.0000

D. Cost antecalcul complet (A+B+C) 0.0000 0.0000

E. Cota de venit  (D* %COTA VENIT) 0.0000 0.0000

F. Pret de valorificare a serviciilor prestate (D+E) 0.0000 0.0000

G. Valoare TVA 0.0000 0.0000

Suma de incasat (F+G) 0.0000 0.0000

Responsabil calculatie costuri Contabil sef


