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                                                          Aprob, 
Chestor de penitenciare Cătălin Claudiu BEJAN 

                                                              Director general 
                                                              Administraţia Naţională a Penitenciarelor 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

 

În conformitate cu dispoziț iile art. 1 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, 
republicată cu modificările ș i completările ulterioare: ”Societăț ile comerciale, 
societăț ile/companiile naț ionale, regiile autonome, institutele naț ionale de cercetare-
dezvoltare, societăț ile cooperatiste si celelalte persoane juridice au obligaț ia sa 
organizeze si sa conducă contabilitatea financiara, potrivit prezentei legi”. 

 Potrivit prevederilor art. 1 alin. (6) din Legea nr. 82/1991: ”Persoanele prevăzute 
la alin. (1)-(4) organizează ș i conduc, după caz, ș i contabilitatea de gestiune, potrivit 
reglementarilor elaborate in acest sens”. 
  În acest context, răspunderea pentru organizarea ș i conducerea contabilităț ii, 
aș a cum este menț ionat la art. 10 alin. (1) din legea menț ionată, ”revine 
administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaț ia 
gestionarii entităț ii respective”. 
   O.M.F.P. nr. 1826/2003 pentru probarea Precizărilor privind unele măsuri 

referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii de gestiune menț ionează faptul 

că prin contabilitatea de gestiune persoanele juridice pot obţine informaţii care să 

asigure o gestionare eficientă a patrimoniului, respectiv: 

- informaţii legate de costul bunurilor, lucrărilor, serviciilor, pentru persoanele 
juridice care desfăşoară activităţi de producţie, prestări de servicii, precum şi de costul 
bunurilor vândute pentru persoanele juridice care desfăşoară activitate de comerţ; 

- informaţii care stau la baza bugetarii şi controlului activităţii de exploatare; 
- informaţii necesare analizelor financiare în vederea fundamentării deciziilor 

manageriale privind conducerea activităţii interne; 
- alte informaţii impuse de realizarea unui management performant. 

  În contextul celor prezentate, la nivelul sistemului administraț iei penitenciare a 

fost aprobată 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 şi Decizia nr. 390/14.03.2011 a directorului 
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general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor pentru modificarea şi completarea 

anexei Deciziei directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 

491/24.08.2009. 

         Având în vedere constatările şi măsurile impuse prin Deciziile Curţii de Conturi a 

României nr. XII/2/18.01.2013 ș i XII/30.01.2014/D1 a fost necesară elaborarea unui 

proiect de ordin al ministrului justiţiei, cu privire la metodologia de calcul a costurilor de 

producţie aferente produselor obţinute şi prestărilor de servicii efectuate în unităţile din 

sistemul administraţiei penitenciare. 

  Pentru punerea în aplicare a acestei metodologii de calcul, la nivelul sistemului 

penitenciar este necesară încadrarea din sursa externă a de 84 de persoane de 

persoane, care au un impact financiar de 3.810.240 lei anual, conform calculului anexei 

la referat. 

La data intrării în vigoare a prezentei instrucț iuni, 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. 

Proiectul de Instrucț iune a fost transmis în unităț ile penitenciare, în vederea 
transmiteri de propuneri ș i observaț ii. 

Menț ionăm că, A.N.P. a înaintat Ministerului Justiț iei, în anul 2014, a unui 
proiect de O.M.J. privind Metodologia de calcul a costurilor de producţie aferente 
produselor obţinute şi prestărilor de servicii efectuate în unităţile din sistemul 
administraţiei penitenciare, care nu a comunicat faptul că nu poate fi promovat, conform 
adresei nr. 27620/23.03.2016. 

Faţă de cele prezentate, vă supunem atenţiei acest proiect de decizie, pe care, 

dacă sunteţi de acord, vă rugăm să o aprobaţi. 

 

Cu stimă,  

Comisar şef de penitenciare Marian STANCOVICI 
Director General Adjunct 

 

Comisar de penitenciare Gabriela PETROVICI 

Director   

Direcţia Economico-Administrativă 
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Comisar şef de penitenciare Gheorghe IFTINCA 

Director 

Direcţia Management Resurse Umane 

 

Comisar şef de penitenciare Cătălin NIŢĂ 

Director    

Direcţia Contencios şi Elaborare Acte Normative 

 

Comisar şef de penitenciare  Sorin MUNTEANU 

Şef Serviciu 

Serviciul Metodologie şi Elaborare Acte Normative 

 
 

M.C./DEA/    .      .2016 

___________________ 

 

G.G./DCEAN/   .    .2016 

___________________ 

 

 

 

 

     


