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DECIZIA  

Nr…………../…………………… 
 

privind aprobarea Metodologiei de calcul a costurilor de producţie aferente  
produselor obţinute şi prestărilor de servicii efectuate 

în unităţile din sistemul administraţiei penitenciare 
 
Având în vedere prevederile Legii nr. 82/1991- Legea contabilităţii, republicată, cu 

modificările ș i completările ulterioare, 
Potrivit dispoziț iilor O.M.F.P. nr. 1826/2003 pentru aprobarea Precizărilor privind 

unele măsuri referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii de gestiune, 
Ț inând  cont de  dispoziţiile art. 24 din Ordinul ministrului justiţiei nr. 963/C/2005*) 

"Norme privind organizarea, conducerea şi funcţionarea gospodăriilor agrozootehnice 
înfiinţate în unităţile din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor", 
    În temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea de  Guvern 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 
            

DECIZIE  
 

Art. 1. 
Se aprobă Metodologia de calcul a costurilor de producţie aferente produselor 

obţinute şi prestărilor de servicii efectuate în unităţile din sistemul administraţiei 
penitenciare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie. 

Art.2. 
 Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate vor lua măsuri 
pentru îndeplinirea dispoziţiilor prezentei Instrucț iuni. 

Art.3. 
     La data intrării în vigoare a prezentei Decizii se abrogă: 
 - Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 
491/24.08.2009 pentru aprobarea Metodologiei de calcul a costurilor de producţie la 
produsele obţinute în gospodăriile agrozootehnice din unităţile subordonate Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor; 
 - Decizia a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 
390/14.03.2011  pentru modificarea şi completarea anexei Deciziei directorului general al 
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 491/24.08.2009. 
------------ 
    *) Ordinul ministrului justiţiei nr. 963/C/2005 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 
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