
 

 

                                                 

Anexa 26 
 

Ministerul Justitiei 
Administraţia Naţională a Penitenciarelor 

Locul de deţinere .................................... 

 

Nr.____________ din _________________ 

 

Regimul_________Secţia______Camera_______                           

 

CERERE VIZITĂ INTIMĂ 
 
Numele , prenumele:_________________________________Data naşterii:______________ 
       (pers.priv.de libertate)              

Prenumele părinţilor:__________________şi _____________________ 

Situaţia juridică:__________________/____________________/_______________________ 

                           (arestat preventiv/condamnat)              (durata pedepsei)                                          (fapta comisă) 

Obiectul cererii (argumente) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________ 
  

 
 

        
 
       Rezoluţia Finală 

 

 

 
…………………. 

Director   
……….… 

 
        Propun spre aprobare   
________________________ 

  

________________________

________________________

________________________   

  

 
_____/___________________ 
(grad, nume/prenume, pers. care primeşte 
cererea) 

Data                  Semnătura 

  

     



 

 

 
 Data întocmirii                                                               Semnătura solicitantului 
 

 

 

Compartiment Condiţii de îndeplinit 
Rezultatul 

analizei 

Grad, nume, 
prenume, 

semnătura 

SERVICIUL 
EVIDENTA 

- existenț a unei hotărâri judecătoreș ti sau dispoziț ii a 
organelor de urmărire penală de interdicț ie expresă a 
contactului cu persoana în cauză; 

□  Favorabil 
□ Nefavorabil 

 

SECTOR 
VIZITE 

- lit.. c) nu au beneficiat, în ultimele 3 luni anterioare 
solicitarii vizitei intime, de permisiunea de ieşire din 
penitenciar în cazul persoanelor condamnate; 
□  Permisiune de ieşire din penitenciar la data de 
………………….. 
- lit. d) - nu au fost sancţionate disciplinar pe o 
perioada de 6 luni anterioară solicitării vizitei intime 
sau sancţiunea a fost ridicată în cazul persoanelor 
condamnate;  
- nu au fost sancț ionate disciplinar în ultimele 30 de 
zile anterioare solicitării în cazul persoanelor arestate 
preventiv in cursul judecăț ii; 
□  Sancţionat disciplinar la data …………. 

□  Favorabil 
□ Nefavorabil 

 

- ultima vizită intimă:   ……………. 
- căsătorit în penitenciar  
  □  Da  la data …… …….. 
  □ Nu 

Căsătorit/ concubinaj cu  
 
……………………………………...………. 

SERVICIUL 
EDUCATIE 
SI ASISTENTĂ 
PSIHOSOCIALĂ 

Conform art. 145, RALEP….. 
- lit. e)  participă activ la programe educaţionale, de 
asistenţă psihologică şi asistenţă socială; 
( se mentionează programele la care participa); 
 
………………………………………….. 
 

□  Favorabil 
□ Nefavorabil 

 
 
 

AVIZUL 
SERVICIULUI 
PRODUCŢIE ŞI 
VENITURI 
PROPRII 

Conform art. 145, RALEP…..  
-alin 1, lit e) participă activ la muncă 
 ( se menț ionează locul muncii prestate); 
 
…………………………………………… 
 

□  Favorabil 
□ Nefavorabil 

 



 

 

 

Semnătură de luare la cunoştinţă      ______________________________________ 

(Persoana privată de libertate) 

Şef secţie Îndeplineşte condiţiile de acordare a vizitei intime □  Da   □ Nu 

 

Şef serviciu 
SDRP 

Îndeplineşte condiţiile de acordare a vizitei intime □  Da   □ Nu 

 
 

LUCRĂTOR 
CERERI 

-aducerea la cunostintă a rezolutiei finale se face  
pe bază de semnătură, pe tipizatul cererii. 
În situatia respingerii acesteia, se comunică ppl că  
poate formula plângere la judecătorului de supraveghere a 
privării de libertate, în termen de 
10 zile de la data luării la cunostintă 

□  Da   □ Nu 

 


