
 

 
 

 Anexa nr. 3 
Ministerul Justiţiei           
Administraţia Naţională a Penitenciarelor           
Locul de deţinere …………………...........      
 Nr. ………………../………………   

   
FORMULAR 

pentru procedura refuzului de hrană 
 

 

Secţia ………… Camera de deţinere …………. 

 

Numele şi prenumele 
persoanei private de 

libertate 
 

Data naşterii  
Prenumele 
părinţilor 

 

Condamnarea/măsura 
privativă de libertate 

Faptă 
 

Regim de 
executare 

Risc 
 

 
I. Constatarea intenţiei de a refuza hrana 
Persoana privată de libertate  anunţă verbal/scris la data de…………………...ora …..…, pe 
.………………..………………………………. (gradul/numele şi prenumele) că intenţionează să refuze hrana. 

 
La data de…………………...ora …..…, am constatat din oficiu că persoana privată de libertate nu se 
alimentează, fără să fi  anunţat că refuză  hrana. 

 
………….…/….……/………………………………………….………………/……………………..… 
  (data,           ora,                           gradul profesional, numele şi prenumele,                         semnătura) 
 
II. Intrare la şeful secţiei de deţinere 
Am predat formularul la data de ……………….                                        Am primit formularul 
Agentul supraveghetor care predă formularul:                Şeful secţiei: 
……………………………………..      ……………………………………. 
Semnătura…………………………………    Semnătura ………………………………. 
 
III. Am ascultat persoana privată de libertate la data de…………..…..în prezenţa………........................................ 
Persoana privată de libertate precizează: 

Îşi menţine/nu îşi menţine hotărârea de a refuza hrana pentru că
1
: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….……………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………  /……………………………….………/………………………………   

(semnătura şefului de secţie/înlocuitor)     (semnătura persoanei private de libertate) 
 
Măsuri dispuse/propuse de şeful secţiei/înlocuitor: 

□ Informarea directorului și a medicului  

□ Cazarea în funcţie de regimul de executare  

□ Ridicarea alimentelor şi a produselor din tutun 

                                                 
1
 Se consemnează motivele invocate de persoana privată de libertate sau refuzul său de a coopera 



 

 
 

□ Menţionarea situaţiei persoanei private de libertate în carnetul postului agentului supraveghetor pentru a 

urmări dacă aceasta a refuzat 3 mese consecutive 

□ Solicitarea ascultării deţinutului de către educator/psiholog 

□ Sesizarea directorului şi a medicului unităţii 

□ Alte măsuri în raport de problemele ridicate de către persoana privată de libertate/constatarea 

alimentării  
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
IV. Consultul medical (înainte de efectuarea mutării în condiţiile art. 54 alin. (3) din Legea 254/2013) 
Persoana privată de libertate a fost ascultată de medic, care i-a atras atenţia cu privire la posibilele urmări 
dăunătoare la care se expune. 
Persoana privată de libertate îşi menţine/renunţă la hotărârea de a refuza hrana pentru că

2
: 

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….…………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….…………….. 
Măsuri dispuse/propuse de medic

3
: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………/………………………………………………/…………………………………………………………………… 
(data,         semnătura persoanei private de libertate,           numele, prenumele, semnătura şi parafa medicului) 
 
V. După ce i s-au explicat urmările dăunătoare la care se expune, arătându-i-se mijloacele legale de care poate 
uza pentru rezolvare problemelor invocate, persoana privată de libertate: 

        -  Îşi menţine/nu îşi menţine hotărârea de a refuza hrana pentru că: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….……………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………....
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 
         - Măsuri dispuse/propuse de director: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
..................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
 
 
………………/………………………………………………/……………………………………………………………… 
(data,             semnătura persoanei private de libertate,                            semnătura directorului penitenciarului) 

                                                 
2
 Se consemnează motivele invocate de către deţinut sau refuzul său de a coopera 

3
 Data şi rezultatul consultaţiei se consemnează în formular  şi în fişa medicală a acestuia. Formularul completat conform se restituie 

şefului secţiei de deţinere imediat după consultaţie. 

 



 

 
 

 
 
VI. Judecătorul de supraveghere a privării de libertate a fost sesizat în data de ……………, ora……., dată de la 
care persoana privată de libertate se consideră în refuz de hrană, prin adresa nr. ……………..……din ………..  
 Consemnările judecătorului de supraveghere: 
 În urma audierii persoana privată de libertate îşi menţine/nu îşi menţine hotărârea de a refuza hrana. 
 Propuneri: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
..................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
………………/………………………………………………/……………………………………………………………… 
   (data,           semnătura persoanei private de libertate,        semnătura judecatorului de supraveghere) 
 
 
 
VII. Încetarea refuzului de hrană s-a produs în data de ………………….. orele ……….., prin: 

□ declaraţie scrisă sau verbală; 

□ acceptarea hranei oferite de administraţie; 

□ constatarea faptului că s-a alimentat, în mod direct ori pe baza investigaţiilor sau determinărilor clinice de 

specialitate. 
 

………………………                 ………………………… 
( semnătura şefului de secţie,              semnătura supraveghetorului) 
 


