
 
                      Anexa nr.   4   la  
                    decizia ANP nr. _______  

Unitatea____________                                                                                
 
 

ANGAJAMENT 
 
 
 Subsemnatul ___________________________, născut la data de 
___________ fiul lui ___________ şi al ___________, condamnat la ____ 
închisoare, pentru  săvârşirea infracţiunii de ______________________   sunt de 
acord să execut serviciul de planton în camera de deţinere şi mă angajez să 
îndeplinesc în mod corespunzător sarcinile ce-mi revin, astfel: 
      1.  Să informez imediat supraveghetorul cu privire la orice eveniment apărut în 
timpul executării serviciului de planton, după cum urmează: 

- tentative de suicid, evadare, altercaţii fizice sau verbale între persoane private 
de libertate, autoagresiuni, acţiuni de distrugere, incendiere, deţinere de 
obiecte interzise, sau consum de alcool, stupefiante ori alte substanţe 
interzise;  

- necesitatea acordării primului ajutor persoanelor private de libertate;  
- practicarea jocurilor de noroc; 
- defecţiuni ale instalaţiilor electrice, sanitare sau de încălzire din cameră; 
- orice alte situaţii de nerespectare a programului de odihnă pe timpul nopţii. 
2. În caz de incendiu sau calamităţi naturale, din proprie iniţiativă să dau 

deşteptarea tuturor persoane private de libertate din cameră. 
3. Să urmăresc ca lumina de veghe să fie aprinsă în permanenţă iar lampa de 

veghe să nu fie obturată cu diverse obiecte; 
4. Să verific periodic prezenţa celorlalte persoane private de libertate şi starea 

camerei şi să informez supraveghetorul secţiei de deţinere cu privire la orice 
problemă constatată; 

5. Să urmăresc să nu fie sustrase bunuri din bagajul persoane private de 
libertate sau din camera de alimente; 

6. Să execut serviciul de planton echipat în ţinută decentă; 
7. Să execut serviciul de planton cu conştiinciozitate urmărind să nu fie deranjat 

somnul celorlalţi deţinuţi; 
8. La controalele efectuate de către personalul penitenciarului să-i informez pe 

aceştia cu privire la starea de spirit din camera de deţinere. 
 
Mi s-a adus la cunoştinţă faptul că îmi  este interzis: 
- să dorm pe timpul executării serviciului de planton; 
- să mă sustrag în orice mod de la executarea serviciului; 
- să fumez în cameră sau să desfăşor activităţi care ar putea perturba 

programul de odihnă; 
- să exercit presiuni de orice natură asupra persoane private de libertate sau 

asupra personalului de supraveghere. 
 
   Data __________                                                 Semnătura __________________ 


