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Unitatea ……………………..                                                                        
         
 
 

A N G A J A M E N T1 
 
 
Subsemnatul_______________________________ condamnat / arestat preventiv / 
internat ______ani  pentru săvârşirea infracţiunii de __________ născut la-
_____________   fiul lui_____________________   şi  al _______________  repartizat  
în regim*  _______________,  sunt de acord să fiu selecţionat la muncă la punctul de 
lucru  _____________, sens în care mi s-a adus la cunoştinţă că am următoarele 
drepturi, obligaţii şi interdicţii: 
 

Drepturi: 
 

 dreptul la remunerare pentru munca prestată în regim de prestări servicii şi în 
regie proprie în condiţiile realizării normelor de producţie; 

 dreptul la zile câştig conform art. prevederile Legii nr. 254/2013 privind 
executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de 
organele judiciare în cursul procesului penal,  ţinând cont de regimul de 
prestare a muncii, programul de muncă şi perioada de desfăşurare; 

 dreptul la două zile de odihnă  săptămânal  în conformitate cu prevederile 
Legii 254/2013; 

 dreptul la echipament de protecţie şi la normă de hrană specifică în funcţie de 
condiţiile locului de muncă; 

 
Obligaţii: 
 

 să îndeplinesc în bune condiţii activităţile lucrative la care am fost repartizat, 
respectând cu stricteţe normele de protecţie a muncii, de prevenire si 
stingere a incendiilor si cele de protejare a mediului; 

 să mă conformez restricţiilor ce decurg din Legea 254/2013, din 
Regulamentul de aplicare al acesteia, din ordinele şi deciziile emise în baza 
acestora şi din Regulamentul de ordine interioară al locului de deţinere; 

 să execut dispoziţiile legale date de personalul locului de deţinere; 

 să mă supun percheziţiei cu ocazia plecării şi revenirii de la punctul de lucru 
şi ori de câte ori este necesar; 

 să efectuez si să menţin ordinea si curăţenia la locul de muncă si în celelalte 
locuri în care am acces; 

 să respect programul zilnic de muncă; 

 sa manifest grijă faţa de integritatea bunurilor din proprietatea publică si 
privată; 

                                           
1
 Conţinutul angajamentului se completează cu drepturi, obligaţii şi interdicţii specifice naturii muncii prestate şi 

categoriei juridice din care face parte persoana privată de libertate. 



 să respect regulile de igienă individuală şi colectivă, precum şi indicaţiile 
medicului; 

 să acord respectul cuvenit personalului locului de deţinere si celui de la 
punctul de lucru; 

 să nu desfăşor acţiuni care urmăresc aducerea de prejudicii administraţiei 
penitenciare sau altor persoane; 

 să respect itinerariile de deplasare specifice locului de muncă; 

 să manifest o atitudine cuviincioasă faţă de ceilalţi deţinuţi sau orice altă 
persoană cu care intru în contact; 

 sa am o ţinuta decentă, curată si îngrijită; 
     

Interdicţii: 

 exercitarea de acte de violenţa asupra personalului, asupra celorlalţi deţinuţi, 
precum şi asupra oricăror alte persoane;                  

 organizarea, sprijinirea sau participarea la revolte, răzvrătiri, acte de 
nesupunere pasive sau active ori alte acţiuni violente, în grup, de natură să 
pericliteze ordinea, disciplina si siguranţa locului de deţinere şi a punctului de 
lucru; 

 iniţierea sau participarea la acte de sustragere de la executarea măsurilor 
privative de libertate; 

 deţinerea, comercializarea sau consumul de stupefiante, băuturi alcoolice ori 
de substanţe toxice sau ingerarea fără  prescripţie  medicală de medicamente 
de natură a crea tulburări de comportament; 

 instigarea altor deţinuţi la săvârşirea de abateri disciplinare; 

 stabilirea de relaţii cu deţinuţi sau persoane din interiorul ori exteriorul locului 
de deţinere, cu scopul de a împiedica înfăptuirea justiţiei sau aplicarea 
normelor regimului de executare a măsurilor privative de libertate; 

 exprimarea de insulte, ameninţări, direct sau indirect, verbal ori în scris la 
adresa personalului, familiilor acestora, autorităţilor, persoanelor care execută 
activităţi în locul de deţinere sau se afla în vizită ori a altor persoane, inclusiv 
a deţinuţilor; 

 sustragerea sau distrugerea unor bunuri sau valori de la locul de muncă ori 
aparţinând locului de deţinere, personalului, persoanelor care execută 
activităţi în locul de deţinere sau se află în vizită, precum şi a bunurilor 
aparţinând altor persoane, inclusiv deţinuţilor; 

 prezenţa în zone interzise sau la ore nepermise în anumite spaţii din locul de 
deţinere, stabilite prin regulamentul de ordine interioară, precum şi 
nerespectarea orei de revenire în locul de deţinere; 

 procurarea sau deţinerea de bani, medicamente, telefoane mobile, bunuri sau 
alte valori în alte condiţii decât cele admise; 

 substituirea identităţii unei alte persoane; 

 împiedicarea cu intenţie a desfăşurării activităţilor care se derulează în locul 
de deţinere sau la punctul de lucru; 

 confecţionarea şi deţinerea de obiecte interzise; 

 obţinerea sau încercarea de obţinere, prin violenţă, constrângere, promisiuni, 
servicii, cadouri sau alte mijloace, de avantaje morale ori materiale de la 
personal, de la persoanele care execută misiuni la locul de deţinere sau care 
se află în vizită ori de la ceilalţi deţinuţi; 

 comunicarea cu exteriorul, în alte condiţii şi prin alte metode decât cele 
stabilite prin reglementările în vigoare; 

 utilizarea în mod necorespunzător sau în alte scopuri a bunurilor puse la 
dispoziţie de administraţia locului de deţinere sau de beneficiar; 

 autoagresiunea în orice mod şi prin orice mijloace; 

 practicarea jocurilor de noroc cu scopul de a obţine foloase; 



 fumatul în alte locuri decât cele permise; 

 exprimarea, în public, prin gesturi sau acte obscene ori care atrag oprobriul; 

 orice manifestare cu caracter discriminatoriu, care aduce atingere demnităţii 
umane; 

 comercializarea sau schimbul de bunuri ori obiecte.     
 
 
Alte referiri: 

 posibilitatea încheierii unui contract de asigurare privind contribuţia la bugetul 
asigurărilor sociale de stat pentru veniturile realizate din munca prestată, pe 
perioada executării pedepsei; 

 posibilitatea de a opta pentru un anumit loc de muncă sau de a solicita 
schimbarea locului de muncă în condiţiile art. 174. alin. 6 din Regulamentul de 
aplicare a Legii 254/2013; 

 posibilitatea de a face plângere, sau, după caz, contestaţie împotriva măsurilor 
privitoare la exercitarea drepturilor ce decurg din Legea 254/2013, luate de 
către administraţia penitenciarului. 
 

* Pentru persoanele private de libertate clasificate în regim deschis se vor include şi drepturi, 

obligaţii şi interdicţii specifice posibilităţii de a desfăşura activităţi lucrative nesupravegheate în afara 
locului de deţinere, ce decurg din Legea 254/2013 şi  din Regulamentul de aplicare a Legii. 
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