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  DECIZIE   

 Nr. _______ din ___________ 

privind caracteristicile echipamentelor informatice ce pot fi primite, 

cumpărate, păstrate şi folosite de către deţinuţi  

 
 
 
     În scopul stabilirii caracteristicilor echipamentelor informatice ce pot fi 

primite, cumpărate, păstrate şi folosite de către deţinuţi: 

 
Având în vedere dispoziţiile art. 70 din Legea nr. 254/2013 privind 

executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul 
procesului penal, cu modificările ș i completările ulterioare, al art. 148, art. 198 şi 
Anexa nr. 1, Cap. III, pct. 20 la din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 
privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în 
cursul procesului penal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016; 

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului               
nr. 1.849/2004 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor, cu modificările ulterioare, 
     directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor emite 
prezenta  
 
 
 

D E C I Z I E 
 
 
 

Art. 1 
În condiț iile prezentei decizii, echipamentele de tehnologia informaţiei care pot fi 
primite, cumpărate, păstrate şi folosite de către deț inuț i sunt laptopuri ș i 
calculatoare electronice de tip desktop ș i minitower, cu sisteme de operare 
instalate pe bază de licenț e valabile, denumite în continuare echipamente 
informatice. 
 
Art. 2 
(1) Pentru a putea fi primite, cumpărate, păstrate şi folosite în cadrul locului de 
deţinere de către un deţinut, echipamentele informatice trebuie să îndeplinească 
anumite caracteristici tehnice, stabilite prin prezenta decizie a directorului general 
al Administraț iei Naț ionale a Penitenciarelor.     
(2) Configuraţia hardware maximală permisă este următoarea: 
a) unitate centrală compusă din: placă de bază, procesor, memorii RAM, hard disk 
intern, disc optic (CD/DVD-ROM), placă de sunet, placă video; 
b) monitor tip LCD cu diagonala de maximum 17 inch; 
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c) tastatură cu conector PS 2 şi mouse cu conector PS 2 sau touch pad.  
(3) Configuraţia software permisă se referă la: 
a) sistem de operare Windows cu interfaţa în limba română sau engleză, minimum 
versiunea Windows 7, împreună cu driverele tipice echipamentelor hardware ce 
intră în componenţa calculatorului personal; 
b) contul de administrator de BIOS setat fără parolă; 
c) hard - diskul calculatorului partiţionat în două partiţii, una primară, activă, care 
conţine sistemul de operare, a doua secundară, la dispoziţia utilizatorului; 
persoana condamnată va avea acces deplin numai pe partiţia secundară; 
d) programe necesare desfăşurării activităţilor educative pentru care s-a primit 
aprobare de utilizare a echipamentele informatice. 
 
Art. 3 
Este interzisă primirea, cumpărarea, păstrarea şi folosirea echipamentelor 
informatice sau a software-urilor care: 
a) au ca destinaţie comunicaţii cu orice alt tip de echipament; 
b) au ca funcţie inscripţionarea de date, în format electronic; 
c) nu sunt însoţite de licenţa de utilizare în condiţiile prevăzute de Legea             
nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
d) permit accesarea internetului, a căsuţelor poştale electronice ș i/sau a altor 
echipamente ș i dispozitive electronice; 
e) permit crearea şi stocarea de informaţii parolate şi/sau criptate; 
f) constituie suporturi de păstrare a cheii pentru informaţiile criptate. 
 
Art. 4 
Echipamentele informatice respectă specificaț iile hardware ș i software precizate 
în cadrul art. 2 ș i art. 3, iar în cazul în care sunt evidenț iate componente care au 
ca destinaț ie comunicaț ii cu orice alt tip de echipament, acestea sunt 
dezactivate. 
 
Art. 5 
În cazul în care se constată defecţiuni la perifericele echipamentelor informatice, 
aș a cum sunt prevăzute la art. 2 alin 2 lit. b) şi c), acestea se ridică şi se depun la 
magazia unităţii, urmând ca deţinutul să iniţieze demersurile necesare predării, în 
cel mai scurt timp, către membrii de familie, aparţinători sau alte persoane anume 
desemnate. 
 
Art. 6 
La predarea echipamentelor informatice către membrii de familie, aparţinători sau 
alte persoane ori la liberarea persoanei condamnate, ulterior salvării informaţiilor 
specificate pe CD/DVD de unică scriere de către persoana desemnată de 
directorul locului de deţinere, se formatează hard diskul, în mod obligatoriu. 
 
Art. 7 
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Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, se abrogă orice dispoziţii 
contrare. 
 
Art. 8 
Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate răspund de 
punerea în aplicare a prezentei decizii.  
 
Art. 9 
Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 

 
 
 
 
 


