
 

 

Anexa nr. 1 
MINISTERUL JUSTIŢIEI          
Administraţia Naţională a Penitenciarelor           
Locul de deţinere ..................................      
 

Proces-verbal din __________________privind informarea la primirea în locul de deţinere  

 
În baza art. 43 alin. 7 lit. f) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de 

libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, noi …………………………….. lucrător în punctul de 
primire al locului de deţinere şi ……………………………. şef de tură, am prezentat persoanei private de libertate 
………………………………….. fiul (fiica) lui ………………. şi …………………… născut(ă) la data de …………………….., 

CNP□□□□□□□□□□□□□ drepturile, obligaţiile, interdicţiile, recompensele, abaterile şi sancţiunile disciplinare. 

I. Drepturi : 
- Dreptul la libertatea conştiinţei, a opiniilor şi libertatea credinţelor religioase; 
- Dreptul la informaţie; 
- Dreptul la consultarea documentelor cu caracter personal; 
- Dreptul la asistenţă juridică; 
- Dreptul de petiţionare şi dreptul la corespondenţă; 
- Dreptul la convorbiri telefonice; 
- Dreptul la comunicări on-line; 
- Dreptul la plimbare zilnică; 
- Dreptul de a primi vizite şi dreptul de a fi informat cu privire la situaţiile familiale deosebite; 
- Dreptul la vizită intimă; 
- Dreptul de a primi, cumpăra şi a deţine bunuri; 
- Dreptul la asistenţă medicală, tratament şi îngrijiri; 
- Dreptul la asistenţă diplomatică; 
- Dreptul la încheierea căsătoriei; 
- Dreptul de a vota; 
- Dreptul la odihnă şi repausul săptămânal; 
- Dreptul la muncă; 
- Dreptul la învăţământ; 
- Dreptul la hrană, ţinută, cazarmament şi condiţii minime de cazare. 
 
II. Obligaţii (art. 81 din Legea nr. 254/2013): 
a) să se supună percheziţiei cu ocazia primirii în penitenciar, precum şi pe parcursul executării pedepsei privative 

de libertate, ori de câte ori este necesar; 
b) să respecte regulile stabilite de administraţia penitenciarului pe perioada cât au permisiune de ieşire din 

penitenciar sau în cazul desfăşurării de activităţi, fără supraveghere, în exteriorul penitenciarului; 
c) să se conformeze dispoziţiilor date de organele judiciare; 
d) să respecte regulile de igienă individuală şi colectivă în camera de deţinere şi în alte spaţii comune, precum şi 

indicaţiile medicului; 
e) să întreţină în mod corespunzător bunurile încredinţate de administraţia penitenciarului şi bunurile din dotarea 

unităţilor unde prestează munca; 
f) să respecte programul zilnic; 
g) să respecte repartizarea pe camerele de deţinere; 
h) să manifeste o atitudine cuviincioasă faţă de orice persoană cu care intră în contact; 
i) să aibă o ţinută decentă, curată şi îngrijită; 
j) să îndeplinească în bune condiţii activităţile la care participă; 
k) să declare, conform realităţii, nivelul de instruire şcolară sau pregătire profesională; 
l) să respecte orice altă obligaţie care rezultă din prezenta lege, din regulamentul de aplicare a acesteia, din 

ordinele şi deciziile emise în baza acestora şi din regulamentul de ordine interioară al penitenciarului; 
m) să frecventeze cursurile de instruire şcolară până la nivelul învăţământului general obligatoriu; 
n) să participe la cursurile de formare profesională, precum şi la alte activităţi organizate în centru, în beneficiul 

reintegrării sociale.
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III. Interdicţii (art. 82 din Legea nr. 254/2013): 
a) exercitarea sau încercarea de exercitare de acte de violenţă asupra personalului, persoanelor care execută 

misiuni în penitenciar sau care se află în vizită, asupra celorlalte persoane condamnate, precum şi asupra oricăror altor 
persoane; 

                                                           
1
 Obligaţiile prevăzute la lit. m) şi n) sunt aplicabile numai persoanelor internate 



 

 

b) 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 şi siguranţa penitenciarului; 

c) iniţierea sau participarea la acte de sustragere de la executarea pedepselor privative de libertate; 
d) introducerea în penitenciar, producerea, deţinerea, comercializarea sau consumul de stupefiante, băuturi 

alcoolice ori de substanţe toxice sau ingerarea de medicamente fără prescripţie medicală, de natură să creeze tulburări 
de comportament; 

e) sustragerea în orice mod de la executarea unei sancţiuni disciplinare; 
f) instigarea altor persoane condamnate la săvârşirea de abateri disciplinare; 
g) stabilirea de relaţii cu persoane condamnate sau persoane din interiorul ori exteriorul penitenciarului, cu scopul 

de a împiedica înfăptuirea justiţiei sau aplicarea normelor regimului de executare a pedepselor privative de libertate; 
h) sustragerea sau distrugerea unor bunuri sau valori de la locul de muncă ori aparţinând penitenciarului, 

personalului, persoanelor care execută activităţi în penitenciar sau se află în vizită, precum şi a bunurilor aparţinând altor 
persoane, inclusiv celor condamnate; 

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

j) introducerea în penitenciar, procurarea, confecţionarea, deţinerea, schimbul, primirea, utilizarea sau 
transmiterea de arme, materiale explozive, obiecte şi substanţe care pun în pericol siguranţa penitenciarului, misiunilor 
sau a persoanelor, bani, medicamente, telefoane mobile, accesorii ale telefoanelor mobile, bunuri sau alte valori, în alte 
condiţii decât cele admise; 

k) substituirea identităţii unei alte persoane; 
l) împiedicarea, cu intenţie, a desfăşurării programelor şi activităţilor care se derulează în penitenciar; 
m) oferirea sau darea de bani ori alte foloase personalului penitenciarului; 
n) 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 în penitenciar sau care 
se află în vizită ori de la celelalte persoane condamnate, precum şi de la orice altă persoană; 

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

p) ameninţarea personalului, a persoanelor care execută misiuni în penitenciar sau care se află în vizită, a 
celorlalte persoane condamnate, precum şi a oricăror altor persoane; 

q) utilizarea în mod necorespunzător sau în alte scopuri a bunurilor puse la dispoziţie de administraţia 
penitenciarului; 

r) tulburarea orarului zilnic sau a liniştii, inclusiv după ora stingerii până la deşteptare; 
s) exprimarea, în public, prin gesturi sau acte obscene ori care atrag oprobriul; 
ş) împiedicarea sau încercarea împiedicării aflării adevărului în cazul incidentelor petrecute în penitenciar; 
t) desfăşurarea de acţiuni care urmăresc aducerea de prejudicii administraţiei penitenciarului sau altor persoane; 
ţ) autoagresiunea în orice mod şi prin orice mijloace; 
u) practicarea jocurilor de noroc cu scopul de a obţine foloase; 
v) fumatul în alte locuri decât cele permise; 
x) orice manifestare cu caracter discriminatoriu, care aduce atingere demnităţii umane prin deosebirea, 

excluderea, restricţia sau preferinţa pe bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori 
apartenenţă politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infecţie HIV/SIDA, precum şi 
orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării în condiţii de 
egalitate a drepturilor fundamentale; 

y) desfăşurarea oricăror altor acţiuni interzise prin prezenta lege. 
 

IV. Recompensele ce pot fi acordate persoanelor private de libertate: 
a) ridicarea unei sancţiuni disciplinare aplicate anterior; 
b) suplimentarea numărului convorbirilor on-line; 
c) suplimentarea drepturilor la pachete şi/sau vizite; 
d) suplimentarea dreptului la vizită intimă; 
e) permisiunea de ieşire din penitenciar pentru o zi, dar nu mai mult de 15 zile pe an; 
f) permisiunea de ieşire din penitenciar pe o durată de cel mult 5 zile, dar nu mai mult de 25 de zile pe an; 
g) permisiunea de ieşire din penitenciar pe o durată de cel mult 10 zile, dar nu mai mult de 30 de zile pe an. 
 
V. Recompense ce pot fi acordate persoanelor internate: 
a) ridicarea unei măsuri disciplinare aplicate anterior; 
b) suplimentarea numărului convorbirilor on-line; 
c) suplimentarea drepturilor la pachete şi/sau vizite; 

d) trimiterea în tabere și excursii organizate de centru sau în colaborare cu alte instituții ori organizaţii; 
e) învoirea cu o durată de maximum 24 de ore în localitatea în care este situat centrul; 
f) învoirea, la sfârşit de săptămână, cu o durată de maximum 48 de ore, în localitatea de domiciliu a persoanei 

internate; 



 

 

g) învoiri în familie, în timpul vacanţelor şcolare, pe o perioadă de cel mult 15 zile, dar nu mai mult de 45 de zile 
pe an; 

h) învoirea pentru motive umanitare, pe o durată de cel mult 10 zile. 
 
 
VI. Abateri disciplinare : 
1. Constituie abateri disciplinare foarte grave

2
 încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 81 lit. a) - c) şi la art. 82 

lit. a) - p) din Legea 254/2013, determinarea cu intenţie a altei persoane condamnate să săvârşească una dintre faptele 
prevăzute la art. 82 lit. a) - p) din Legea 254/2013, precum şi încălcarea altor obligaţii şi interdicţii prevăzute ca abateri 
foarte grave în alte acte normative. 

 
2. Constituie abateri disciplinare grave încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 81 lit. d) - f) şi la art. 82 lit. q) - ţ) 

din Legea 254/2013, determinarea cu intenţie a altei persoane condamnate să săvârşească una dintre faptele prevăzute 
la art. 82 lit. q) - ţ) din Legea 254/2013, precum şi încălcarea altor obligaţii şi interdicţii prevăzute ca abateri grave în alte 
acte normative. 

 
3. Constituie abateri disciplinare uşoare încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 81 lit. g) - l) şi la art. 82 lit. u) - x) 

din Legea 254/2013, determinarea cu intenţie a altei persoane condamnate să săvârşească una dintre faptele prevăzute 
la art. 82 lit. u) - x) din Legea 254/2013, precum şi a celor prevăzute ca abateri uşoare în alte acte normative. 
 

VII. Sancţiuni disciplinare 
1. Aplicabile persoanelor private de libertate: 
a) avertismentul; 
b) suspendarea dreptului de a participa la activităţi culturale, artistice şi sportive, pe o perioadă de cel mult o lună; 
c) suspendarea dreptului de a presta o muncă, pe o perioadă de cel mult o lună; 
d) suspendarea dreptului de a primi şi de a cumpăra bunuri, cu excepţia celor necesare pentru igiena individuală 

sau exercitarea drepturilor la apărare, petiţionare, corespondenţă şi asistenţă medicală, pe o perioadă de cel mult două 
luni; 

e) suspendarea dreptului de a primi vizite, pe o perioadă de cel mult 3 luni; 
f) izolarea pentru maximum 10 zile. 
2. Aplicabile persoanelor internate: 
2.1. Pentru minori internaţi 

a) avertismentul; 
b) suspendarea dreptului de a participa la activităţi culturale, artistice şi sportive, pe o perioadă de cel mult o lună; 
c) suspendarea dreptului de a presta o muncă, pe o perioadă de cel mult o lună; 
d) suspendarea dreptului de a primi şi de a cumpăra bunuri, cu excepţia celor necesare pentru igiena individuală 

şi exercitarea drepturilor la apărare, petiţionare, corespondenţă şi asistenţă medicală, pe o perioadă de cel mult două luni; 
e) separarea de colectiv, pentru o durată de cel mult 4 ore pe zi, dar nu mai mult de 5 zile consecutive. 
2.2. Pentru persoanele majore internate 

a) avertismentul; 
b) suspendarea dreptului de a participa la activităţi culturale, artistice şi sportive, pe o perioadă de cel mult o lună; 
c) suspendarea dreptului de a presta o muncă, pe o perioadă de cel mult o lună; 
d) suspendarea dreptului de a primi şi de a cumpăra bunuri, cu excepţia celor necesare pentru igiena individuală 

şi exercitarea drepturilor la apărare, petiţionare, corespondenţă şi asistenţă medicală, pe o perioadă de cel mult două luni; 
e) separarea de colectiv, pentru o durată de cel mult 4 ore pe zi, dar nu mai mult de 5 zile consecutive, 
f) suspendarea dreptului de a primi vizite, pe o perioadă de cel mult două luni; 
g) izolarea, pentru maximum 10 zile. 
 

VIII. Se are in vedere prezentarea art.40 lit.c din RSLD. 
 
IX. Din intervievarea persoanei private de libertate s-au identificat nevoi cu privire la:  

a.  Starea de sanatate 
  ............................................................................................................................................................................ 
b. Siguranta sa personala 

........................................................................................................................................................................ 

 
          Persoana privata de libertate a fost instiintata cu privire la posibilitatea conferită de lege de a 
încunoştinţa personal sau de a solicita administraţiei să încunoştinţeze un membru al familiei sau o altă 
persoană desemnată de aceasta, despre locul de deţinere în care se află, precum si, in cazul celor 
transferati temporar, cu privire la posibilitatea programarii prealabile a unei eventuale vizite. 

                                                           
2
 În cazul persoanelor internate constituie abateri disciplinare foarte grave şi încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 172 alin. (2) din Legea nr. 254/2013 



 

 

 
X. Încunoştinţarea s-a făcut astfel: 

 
A) Pentru cetăţeni români 

□ Persoana privată de libertate refuză să-şi exercite dreptul prevăzut de art. 43 alin. (4) din Legea nr. 
254/2013; 
□ Persoana privată de libertate a anunţat personal pe…………………………….. (membru al familiei sau o altă 
persoană), în scris, la adresa ………………………………sau telefonic, la nr. de telefon…………………..; 
□ Administraţia locului de deţinere a anunţat, la solicitarea persoanei private de libertate 
pe…………………………….. (membru al familiei sau o altă persoană), în scris, la adresa 
………………………………sau telefonic, la nr. de telefon…………………………… 
             
 
        B)  Pentru cetăţeni străini 
□ Persoana privată de libertate refuză să-şi exercite dreptul prevăzut de art. 43 alin. (4) şi (6) din Legea nr. 
254/2013; 
□ Persoana privată de libertate a anunţat personal pe…………………………….. (membru al familiei sau o altă 
persoană), în scris, la adresa ………………………………sau telefonic, la nr. de 
telefon…………………..şi…………………………………………………. (misiunea diplomatică/oficiul consular/ 
organizaţia internaţională umanitară) 
□ Administraţia locului de deţinere a anunţat, la solicitarea persoanei private de libertate 
pe…………………………….. (membru al familiei sau o altă persoană), în scris, la adresa 
………………………………sau telefonic, la nr. de telefon…………………………… 
şi……………………………..(misiunea diplomatică/oficiul consular/ organizaţia internaţională umanitară) 
  
 

Bunurile care pot fi primite, cumpărate, păstrate şi folosite de către deţinuţi, precum şi bunurile interzise 
sunt cele prevăzute de anexele nr. 1 şi 3 la Regulamentul de aplicare a Legii 254/2013. 
 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 
 

Lucrător în punctul de primire ……….…………………………...      Şef de tură ……………………………….. 
              (grad,nume,prenume,semnătură)               (grad,nume,prenume,semnătură) 
 
Am citit şi am înţeles                                     Deţinut/persoană internată ……………………………………. 
Mi s-a citit şi am înţeles                    (nume,prenume,semnătură) 
 
 
 
 

 
1
 În cazul refuzului de a semna procesul-verbal, se vor face menţiuni olografe cu privire la acest aspect. 

  

 
 

 


