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D E C I Z I A 

 
Nr. _________ din _______ 2016 

 
privind procedura de lucru  pentru programarea prealabilă a vizitei        

 
 
  Având în vedere dispoziţiile art. 68 din Legea nr. 254/2013 privind executarea 

pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul 
procesului penal, precum şi cele ale şi art. 138 alin (8) din Regulamentul de aplicare a 
Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate 
dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 157/2016; 

În temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1849/2004, privind 
organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 Directorul General al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor emite prezenta 
  

 
DECIZIE 

 
Art. 1 

(1) Membrii de familie ai persoanelor custodiate de unităţile subordonate 
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau alte persoane îşi anunţă intenţia de 
a  efectua vizita cu cel puţin 24 de ore înainte de data vizată pentru acordarea efectivă a 
vizitei. Se va avea în vedere ca intervalul dintre momentul solicitării unei programări şi 
momentul acordării efective a vizitei să nu fie mai mare de 5 zile calendaristice. 

(2) În scopul unei planificări judicioase, înregistrarea programărilor se va efectua 
începând cu prima serie din ziua pentru care se solicită programarea până la 
completarea în totalitate a acesteia. 

(3) Solicitarea programării se face prin e-mail (indiferent de oră, acestea urmând a fi 
procesate în timpul programului de lucru), telefonic sau direct la sediul penitenciarului, în 
timpul programului de lucru al sectorului de acordare a drepturilor la pachet şi vizită. 

(4) La fixarea datei de efectuare a vizitei, solicitantul comunică persoanei anume 
desemnate informaţiile prevăzute în Registrul pentru programarea vizitei, cuprinse în   
tipizatul din anexă.  

(5) Persoana desemnată cu preluarea solicitărilor completează rubricile tipizatului, 
după realizarea acordului verbal, telefonic sau prin e-mail, cu solicitantul în ceea ce 
priveşte ziua, seria şi intervalul orar. 

(6) Persoanele solicitante sunt anunţate, telefonic sau prin e-mail, atunci când intervin 
modificări în situaţia persoanei custodiate care nu mai permit acordarea vizitei la data 
planificată. 
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      Art. 2 

(1) Solicitarea va fi preluată de către  lucrătorul desemnat din cadrul sectorului de 
acordare a drepturilor la pachet şi vizite, care va comunica solicitantului data şi intervalul 

orar în care există posibilitatea efectuării vizitei după efectuare următoarelor activități: 
a) verificarea fişei de acordare a sancţiunilor, recompenselor şi drepturilor, pentru 

a se stabili dacă: au fost acordate sau programate toate vizitele la care are 
dreptul în luna pentru care se solicită programarea; persoana custodiată este 
în executarea unei sancţiuni disciplinare cu izolarea sau cu suspendarea 
dreptului de a primi vizite în perioada pentru care se solicită programarea; este 
programată la vizită cu un alt aparţinător la data pentru care se solicită 
programarea; persoana custodiată a fost recompensată cu propunerea de 
ieşire din penitenciar pentru perioada în care se solicită programarea; 

b) verificarea existenţei aprobării pentru persoanele care au nevoie de aceasta şi 
de consimţământul persoanei custodiate;  

c) verificarea dacă persoana solicitantă se află pe lista celor care au interdicţie de 
a vizita persoane custodiate de unităţile subordonate Administraţiei Naţionale 
a Penitenciarelor; 

d) consultarea registrului de programări;  
e) asigurarea că persoana custodiată nu este citată de organele judiciare; 
f) asigurarea că persoana custodiată nu este folosită la activităţi productive în 

afara locului de deţinere; 
g) asigurarea că persoana custodiată nu este cuprinsă la activităţi de şcolarizare 

– calificare; 
h) asigurarea că persoana custodiată nu este planificată la consultaţii medicale în 

exteriorul unităţii; 
i) asigurarea că persoana custodiată nu este programată pentru audierea prin 

videoconferinţă; 
j) asigurarea că persoana custodiată nu este programată pentru acordarea dreptului la 

convorbiri on - line; 

k) asigurarea că nu există alte  situaţii care împiedică desfăşurarea acestei 
activităţi.   

(2) Înscrierea solicitărilor în registrul de programări se va efectua conform anexei, în 
ordinea cronologică a  primirii solicitărilor, în cadrul seriei solicitate, în limita numărului 

maxim de persoane custodiate care pot fi vizitate într-un interval orar stabilit și ținând 
cont de regimul de executare ale acestora şi măsurile de siguranţă specifice.  

(3) În situaţia în care solicitarea depăşeşte posibilităţile de acordare a  dreptului la 
pachet şi vizită, în sensul completării anterioare a seriei solicitate, se va comunica 
persoanei vizitatoare data şi intervalele orare disponibile, pentru care se poate 
programa. 

(4) În cursul unei săptămâni, în funcție de solicitările înregistrate, una sau mai multe 
serii pot fi destinate programării vizitelor între persoanele custodiate, conform solicitării 
acestora. 

(5) Intervalele orare de acordare a vizitelor se dimensionează avându-se în vedere 
durata efectivă a vizitei şi tipul acesteia, timpul necesar acordării pachetului cu bunuri, 

încasării sumelor de bani, preluării efectelor și întocmirii bonurilor de primire în păstrare, 
a efectuării controlului antiterorist pentru vizitatori, a efectuării percheziţiei persoanelor 
custodiate şi a însoţirii acestora. 

(6) Directorul penitenciarului/spitalului/centrului educativ/centrului de detenţie 
stabileşte prin decizie numărul persoanelor care pot vizita simultan persoanele 
custodiate, precum şi categoria acestora (majori/minori), în funcţie de configuraţia 
spaţiilor amenajate pentru acordarea dreptului la vizită. Excepţiile de la această regulă, 
vor fi aprobate de către directorul unităţii, pe baza unei cereri scrise formulată de către 
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persoana custodiată. În cazul persoanelor vizitatoare cu vârstă de până la 14 ani, 
acestea trebuie să fie însoţite obligatoriu de o persoană majoră.  

(7) Persoanele custodiate pot beneficia, de regulă, pe parcursul unei săptămâni, de o 
singură vizită, excepţie făcând acelea care beneficiază de mai mult de 4 vizite pe lună.  

(8) Persoanele vizitatoare nu pot vizita simultan doi sau mai mulţi deţinuţi. Prin 
excepţie, doi sau mai mulţi deţinuţi, soţ sau soţie ori rude până la gradul al II-lea, pot fi 
vizitaţi simultan de soţ sau soţie ori rude până la gradul al II-lea, prevederile art. 139 alin. 
(6) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 aplicându-se în mod 
corespunzător. În acest caz, vizita poate avea loc în baza unei solicitări scrise a 
persoanelor custodiate, solicitare aprobată de directorul unităţii. 
 
Art. 3 

(1) La sectorul de acordare a drepturilor la pachet şi vizită se instalează un telefon 
destinat preluării solicitărilor privind programarea.  

(2) Adresa de e-mail pentru corespondenţă este de forma vizitep….(nume 
penitenciar) @anp.gov.ro.  

(3) Comunicarea răspunsului prin e-mail către solicitant se realizează în cel mult 24 
de ore de la primire.  

(4) Numărul de telefon şi adresa de e-mail sunt aduse la cunoştinţa persoanelor 
custodiate şi a persoanelor vizitatoare prin afişare în locuri accesibile acestora şi pe 
pagina web a unităţii.  

  
Art. 4 

(1) Prezentarea vizitatorilor la punctul de control acces se va face înainte de ora 
programată, conducerea fiecărui penitenciar stabilind prin regulamentul de ordine 
interioară intervalul de timp necesar pentru verificarea identităţii şi efectuarea controlului 

de specialitate și antiterorist. 
(2) Pentru acordarea conform prevederilor legale a drepturile la pachet şi vizită pentru 

persoanele custodiate, în cazul în care persoanele vizitatoare întârzie faţă de ora la care 
au fost programate, vizita nu va mai avea loc, urmând să se solicite o altă programare la 
o dată ulterioară.  

(3) În cazuri speciale, directorul unităţii poate aproba efectuarea vizitei, timpul de 
acordare al acesteia fiind diminuat în consecinţă, dar nu mai mult de minimul prevăzut 
de reglementările legale în vigoare. 
 
Art. 5 

(1) Persoanele custodiate pot fi vizitate de notari publici, executori judecătoreşti, 
mediatori ori de alte persoane cu atribuţii oficiale, în timpul programului de lucru al 
sectorului vizită din cadrul penitenciarului, în condiţiile prevăzute la art. 128 alin (1)-(5) 
din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013. 

(2) În fiecare unitate subordonată Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se 
instalează o linie telefonică distinctă şi un cont de e-mail separat de cele utilizate pentru 
programarea vizitelor cu aparţinătorii pentru efectuarea programării la vizită a notarilor 
publici, executorilor judecătoreşti, mediatorilor autorizaţi ori a altor persoane cu atribuţii 
oficiale. 

(3) Adresa de e-mail şi numărul de telefon vor fi afişate pe site-ul fiecărui penitenciar. 
(4) Notarii publici, executorii judecătoreşti, mediatorii autorizaţi ori alte persoane cu 

atribuţii oficiale, îşi anunţă intenţia de a  efectua vizita cu cel puţin 24 de ore înainte de 
data prezentării. 

(5) Solicitarea programării se face telefonic, prin e-mail sau direct la sediul 
penitenciarului, în timpul programului de lucru al sectorului de acordare a drepturilor la 
pachet şi vizită, la numărul de telefon sau adresa de e-mail special destinată. 
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Art.6 
Prevederile prezentei decizii se aduc la cunoştinţa persoanelor custodiate de unităţile 

subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.  
 

Art. 7 
Directorii unităţilor subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor aduc la 

îndeplinire prevederile prezentei decizii.  
 

Art. 8 
Anexa face parte integrantă din prezenta decizie. 
 

Art. 9 
Începând cu data intrării în vigoare a prezentului act normativ se abrogă orice alte 

dispoziţii contrare. 
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Anexa 1  
 
 

ROMÂNIA  
MINISTERUL JUSTIŢIEI  

ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR 
PENITENCIARUL __________________ 

Nr. _________din____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGISTRUL PENTRU PROGRAMAREA PREALABILĂ  A VIZITEI  
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Data 
vizitei  

Nr. 
crt.  

Date de identificare şi de 
contact ale persoanelor care 

solicită programare  

Nr. persoanelor 
vizitatoare 

(majore/minore) 

Numele, 
prenume, data 

naşterii şi 
camera de 
deţinere a 
persoanei 
private de 

libertate pentru 
care se 

efectuează 
programare 

Data şi ora 
la care s-a 

făcut 
solicitarea  

Persoana 
care a 
făcut 

programar
ea  

Semnătura 
celui care a 

făcut 
programar

ea 

Observaţii  

SERIA NR              INTERVALUL ORAR  

 1        

         

         

 n        

SERIA NR              INTERVALUL ORAR 

 1        

         

         

         

 n        

 
 
 


