Anexa 23
Ministerul Justitiei
Administraţia Naţională a Penitenciarelor
Locul de deţinere ....................................

ANGAJAMENT
In baza Deciziei nr.____________ din ________________
Subsemnatul (a) ........................................................... născut (a) la data de
...................., fiul lui ........................................., clasificat în regim DESCHIS, incepand cu
data de ………………, prin prezenta mă angajez să respect întocmai următoarele obligaţii şi
interdicţii:
I. PE TIMPUL CÂT MĂ AFLU ÎN LOCUL DE DEŢINERE
Obligaţii
1. să mă conformez restricţiilor ce decurg din Legea 254/2013 şi regulamentul de aplicare
a legii, din ordinele şi deciziile emise în baza acestora şi din regulamentul de ordine
interioară al locului de deţinere;
2. să execut dispoziţiile legale date de administraţia locului de deţinere;
3. să mă supun percheziţiei cu ocazia primirii în locul de deţinere, precum şi pe parcursul
privării de libertate, ori de câte ori este necesar;
4. să mă conformez dispoziţiilor date de organele judiciare;
5. să respect regulile de igienă individuală şi colectivă, precum şi indicaţiile medicului;
6. să manifest grijă faţă de integritatea bunurilor din proprietate publică şi privată;
7. să respect repartizarea pe camerele de deţinere;
8. să nu desfăşor acţiuni care urmăresc aducerea de prejudicii administraţiei penitenciare
sau altor persoane;
9. să respect programul zilnic;
10. să manifest o atitudine cuviincioasă faţă de orice persoană cu care intru în contact;
11. să am o ţinută decentă, curată şi îngrijită;
12. să îndeplinesc în bune condiţii activităţile la care particip;
13. să menţin ordinea şi curăţenia în camerele de deţinere şi în celelalte locuri în care am
acces.
Interdicţii
1. exercitarea de acte de violenţă asupra personalului, persoanelor care execută misiuni
în locul de deţinere sau care se află în vizită, asupra celorlalte persoane private de
libertate, precum şi asupra oricăror alte persoane;
2. 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 locului de deţinere;
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3. iniţierea sau participarea la acte de sustragere de la executarea măsurilor privative de
libertate;
4. deţinerea, comercializarea sau consumul de stupefiante, băuturi alcoolice ori de
substanţe toxice sau ingerarea fără prescripţie medicală a unor medicamente de natură
a crea tulburări de comportament;
5. sustragerea în orice mod de la executarea unei sancţiuni disciplinare;
6. instigarea altor persoane private de libertate la săvârşirea de abateri disciplinare;
7. stabilirea de relaţii cu persoane private de libertate 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;
8. 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 celor
private de libertate;
9. 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;
10. procurarea sau deţinerea de bani, medicamente, telefoane mobile, bunuri sau alte
valori în alte condiţii decât cele admise;
11. substituirea identităţii unei alte persoane;
12. împiedicarea cu intenţie a desfăşurării programelor care se derulează în locul de
deţinere;
13. confecţionarea şi deţinerea de obiecte interzise;
14. 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
celelalte persoane private de libertate, precum şi de la oricare altă persoană;
15. comunicarea cu exteriorul, în alte condiţii şi prin alte metode decât cele stabilite prin
reglementările în vigoare;
16. ameninţarea personalului, a persoanelor care execută misiuni la locul de deţinere sau
care se află în vizită, a celorlalte persoane private de libertate, precum şi a oricăror alte
persoane;
17. utilizarea în mod necorespunzător sau în alte scopuri a bunurilor puse la dispoziţie de
administraţia locului de deţinere;
18. autoagresiunea în orice mod şi prin orice mijloace;
19. tulburarea liniştii după ora stingerii până la deşteptare;
20. practicarea jocurilor de noroc cu scopul de a obţine foloase;
21. fumatul în alte locuri decât cele permise;
22. exprimarea, în public, prin gesturi sau acte obscene ori care atrag oprobriul;
23. orice manifestare cu caracter discriminatoriu, care aduce atingere demnităţii umane
prin deosebirea, excluderea, restricţia sau preferinţa pe bază de rasă, naţionalitate,
etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă,
handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie
defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea,
înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării în condiţii de egalitate a drepturilor
fundamentale.
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II. PE TIMPUL CÂT MĂ AFLU ÎN AFARA LOCULUI DE DEŢINERE CU OCAZIA
PARTICIPĂRII LA ACTIVITĂŢI LUCRATIVE, CULTURALE, EDUCATIVE, SPORTIVE,
ARTISTICE SI RELIGIOASE FĂRĂ SUPRAVEGHERE.
Obligaţii
1. să mă deplasez în timpul, zonele şi pe traseele stabilite de administraţia locului de
deţinere.
2. să am asupra mea documentele de legitimare eliberate de administraţia locului de
deţinere, pe care sunt obligat să le prezint, la cerere, organelor competente.
Interdicţii
1. să procur, să deţin, să comercializez şi să consum băuturi alcoolice sau substanţe
psihotrope, să frecventez localuri publice, să conduc autovehicule în alte condiţii decât
cele stabilite de administraţia locului de deţinere, să intru în legătură cu anumite
persoane ori să mă deplasez în anumite locuri stabilite de administraţie, să port sau să
deţin arme, muniţii, substanţe toxice ori explozive de orice fel.
2. să părăsesc locurile unde sunt planificat la activitate înainte de terminarea programului,
fără aprobarea persoanei desemnate de conducerea locului de deţinere să coordoneze
activitatea.
III. PE TIMPUL CÂT PRESTEZ ACTIVITĂŢI LUCRATIVE ÎN INTERESUL LOCULUI DE
DEŢINERE ORI PARTICIP LA PAZA SAU SUPRAVEGHEREA ALTOR PERSOANE
PRIVATE DE LIBERTATE
Obligaţii
1. să ajut la paza/supravegherea persoanelor private de libertate, la paza perimetrului, să
respect întocmai îndatoririle stabilite, dispoziţiile şi instrucţiunile primite de la personalul
locului de detinere;
2. să iau atitudine regulamentară împotriva oricăror persoane private de libertate care
încearcă sau săvârşesc fapte ce contravin regulilor stabilite de Legea 254/2013 şi
Regulamentul de aplicare a legii şi să informeze de îndată personalul locului de
detinere.
3. să nu părăsesc locul stabilit pentru desfăşurarea activităţilor la care am fost repartizat,
să respect itinerariul de deplasare şi ora de întoarcere la locul de deţinere ;
4. să nu iau legătura cu alte persoane sau să intermediez legătura persoanelor private de
libertate cu persoane aflate în stare de libertate ;
IV. PE TIMPUL ACORDĂRII PERMISIUNII DE IESIRE DIN LOCUL DE DETINERE
Obligaţii:
1. să respect legile ţării şi normele de convieţuire socială;
2. să revin la locul de detinere cel mai târziu la data şi ora stabilit de directorul unităţii;
3. să mă prezint la sediul organului de poliţie din localitatea de domiciliu pentru a fi luat
în evidenţă, precum şi pentru confirmarea prezenţei, atât la sosire cât şi la plecare;
4. în caz de părăsire a localităţii de domiciliu să informez în prealabil administraţia
locului de deţinere şi organele de poliţie;
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5. pe timpul cât mă aflu în afara locului de deţinere, să prezint organelor competente
documentele de legitimare eliberate de administraţia locului de deţinere;
Interdicţii:
1. să procur, să deţin ori să comercializez substanţe psihotrope, să port sau să deţin
arme, muniţii, substanţe toxice ori explozive de orice fel;
2. să contactez ori să încerc să influenţez sub orice formă partea vătămată, martorii,
experţii sau interpreţii acesteia din procesul penal/civil în care am fost/sunt parte;
3. să intru în legătură sub orice formă cu persoanele care au avut o contribuţie legal
stabilită la săvârşirea faptei penale pentru care am fost cercetat şi condamnat;
4. să intru în localuri, restaurante, baruri şi să consum băuturi alcoolice pe timpul
deplasării către domiciliu sau la reîntoarcerea în locul de deţinere;
Menţionez că sunt conştient de obligaţiile ce îmi revin şi interdicţiile stipulate, iar
în caz de nerespectare îmi asum răspunderea conform legilor şi regulamentelor în vigoare.
Am primit un exemplar al prezentului angajament.

SEMNĂTURA

DATA
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