MINISTERUL JUSTIŢIEI
ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR
Locul de deţinere ………………………..
NR. _____________/Acronim loc de deţinere/______________

ANGAJAMENT
Subsemnatul PPL ………………………………………………………. , născut la data de ……………., în
………………………………. Județul……………………, fiul lui ………………și……………………, condamnat la
……………................., pentru săvârşirea infracţiunii prevăzute de…………….. , clasificat în regimul
………………., în urma recompensării cu permisiunea de ieşire din locul de deţinere în
Loc…………………………………, Județul………….. pe o durată de …………, începând cu data de
……………………, ora ……….. până în data de ………………………., ora ………….., mă angajez ca, sub
rezerva sancţiunii, în acest interval de timp să mă încadrez în limitele următoarelor obligaţii şi interdicţii:
Obligaţii
Respectarea strictă a zilei şi orei de înapoiere în locul de deţinere;
Respectarea strictă a destinaţiei şi a motivului pentru care am primit permisiunea de ieşire din
locul de deţinere;
Încadrarea în normele sociale în ceea ce priveşte comportamentul, ţinuta, limbajul, etc.;
Prezentarea la organele de poliţie pentru aplicarea vizelor de confirmare a prezenţei în
localitate şi luare în supraveghere.
Interdicţii
Săvârşirea de contravenţii şi infracţiuni;
Achiziţionarea, primirea, deţinerea şi consumul de substanţe psihotrope;
Achiziţionarea, primirea şi deţinerea de arme, muniţii, substanţe toxice sau explozive;
Părăsirea localităţii de deplasare declarate;
Frecventarea localurilor publice;
Conducerea de autovehicule;
Luarea legăturii cu partea vătămată în urma infracțiunii pentru care sunt condamnat sau cu
membrii familiei acesteia (dacă este cazul);
Contactul cu mass-media fără acordul prealabil al administrației locului de deţinere;
Revenirea în locul de deţinere sub influenţa băuturilor alcoolice;
Revenirea la locul de deţinere cu produse alimentare sau alte bagaje, decât în limitele
prevăzute de art. 148 din Regulamentul de aplicare a Legii 254/2013 aprobat prin HG nr.
157/2016.
Având în vedere obligațiile și interdicțiile pe care m-am angajat a le respecta, declar pe propria
răspundere că, pe perioada cât beneficiez de recompensa constând în permisiunea ieșirii din locul de deţinere,
voi desfășura următoarele activități :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ .
Am luat cunoştinţă despre obligaţiile şi interdicţiile menţionate mai sus.
Data__________________Semnătura_______________________
Dat în faţa mea,________________________________________________
(gradul, numele şi prenumele)
Semnătura____________________________

