Anexă cu măsurile de siguranţă şi supraveghere, amenajarea şi dotarea
spaţiilor din centrele de reținere și arestare preventivă

Anexa nr. 1

Normele prevăzute în anexă sunt obligatorii la elaborarea documentaţiilor pentru obiective noi
de investiţii constând în construirea de centre de reținere și arestare preventivă. Pentru lucrările de
modernizare, transformare şi extindere a fondului construit se vor utiliza în conformitate cu posibilitățile
tehnice real existente și cu avizul proiectanților. Centrele de reţinere şi arestare preventivă vor fi
amenajate în clădiri, astfel încât spațiile de cazare să fie amplasate suprateran, evitându-se, pe cât
posibil, poziționarea în zone accesibile publicului.
Reamenajarea spaţiilor existente şi construirea spaţiilor noi se fac cu respectarea prevederilor
legislației în vigoare şi a recomandărilor internaţionale, în special ale Comitetului European pentru
Prevenirea Torturii şi Tratamentelor sau Pedepselor Inumane ori Degradante.
Având în vedere specificul construcțiilor cu destinația de centru de reținere și arestare
preventivă, precum și faptul că, de regulă sunt situate în cadrul imobilelor ce deservesc structurile
județene ale Poliției Române, acestea vor fi încadrate în clasa de importanță și categoria de importanță
atribuită clădirilor respective, acordându-se o atenție sporită la proiectarea structurii de rezistență, în
special a pereților exteriori, deoarece reprezintă elementul principal de securitate pentru evitarea
tendințelor de evadare a persoanelor private de libertate sau pătrunderea persoanelor neautorizate.
În vederea sporirii gradului de siguranţă al centrelor, acolo unde condiţiile din teren sau cele
constructive permit, se delimitează prin garduri împrejmuitoare din cărămidă, plasă din sârmă cu lamele,
plase metalice sudate ori sârmă ghimpată, cu o înălţime de cel puţin 4 metri, completate cu supraînălţări
din rulouri de sârmă cu lamele. Perimetrul va fi asigurat cu sistem de supraveghere video și, după caz, cu
sisteme de protecție perimetrală ce au la bază senzori, radare, bariere IR, microunde etc.
Accesul în centru se face prin intermediul unei uși metalice cu sistem de închidere-deschidere
electronică acţionată mecanic, iar pentru sporirea gradului de siguranţă, acolo unde condiţiile
constructive permit, la intrarea-ieşirea în şi din centru se pot amplasa porţi detectoare de metale,
aparate cu raze X pentru controlul bagajelor şi sisteme electronice de permisiune a accesului şi de
identificare a persoanelor. În exterior, în zona ușii de acces în centru, pentru debarcarea/îmbarcarea în
condiții de siguranță a persoanelor private de libertate, se poate amenaja un sistem tip ecluză, astfel
încât să nu se poată realiza deschiderea ambelor puncte de acces în acelaşi timp.
Sectorul de cazare a persoanelor private de libertate este delimitat de sectorul administrativ, prin
grilaje de tronsonare şi, după caz, sisteme electronice de permisiune a accesului şi de identificare a
persoanelor. Accesul în aceste spaţii tronsonate se realizează cu sisteme de închidere acţionate electric,
sau mecanic de către personalul de supraveghere.
Anexele nr. 1.A – 1.I fac parte integrantă din prezentul ordin.

1/29

Anexa nr. 1. A
Amenajarea și dotarea camerelor pentru cazarea persoanelor private de libertate
A. Dotarea camerelor pentru cazarea persoanelor private de libertate cuprinde:
1) fereastră cu gratii
2) uşă metalică cu grilaj
3) pat metalic
4) masă
5) scaun
6) spațiu de depozitare a bunurilor
7) duş şi cădiță duş
8) perdea/ușă
9) lavoar şi vas wc
10) interfon terminal sistem radioficare
11) aparat de aer condiționat
12) tv
B. Caracteristicile privind amenajarea şi dotarea camerelor destinate cazării persoanelor private de
libertate cu elemente de mobilier, instalaţii igienico-sanitare antivandalism şi de încălzire
1. Pentru ușile camerelor de cazare a persoanelor private de libertate se urmăresc, cel puţin,
următoarele specificaţii:
a) tablă dublu decapată de minim 1 mm grosime, rigidizată cu nervuri longitudinale pentru
funcţionalitate şi durabilitate ridicată, iar în zona sistemului de închidere va fi protejată
suplimentar cu tablă de 4 mm;
b) prevăzută, în partea superioară, cu o vizetă, având lăţimea de 300 mm şi înălţimea de 110 mm şi
cu un vizor ce permite observarea panoramică, numai spre interiorul camerei, cu acoperitoare de
oţel cu duritate mare şi înaltă rezistenţă la tăiere;
c) este prevăzută cu încuietoare autoblocantă, iar pe partea din interiorul camerei nu va exista acces
la sistemul de închidere-deschidere;
d) dispozitivul de închidere-asigurare este prevăzut cu sistem de ancorare în minimum 3 puncte,
format din tije de oţel cu duritate mare;
e) va fi prevăzută cu izolație termică şi fonică incombustibilă;
f) va fi vopsită în câmp electrostatic;
g) uşa este dublată de un grilaj in interiorul camerei de cazare care să împiedice apropierea
persoanelor private de libertate de uşă, pentru prevenirea unor acţiuni ostile din partea acestora.
Acesta este construit, prin sudură, din bare orizontale de oţel cu secţiune dreptunghiulară şi bare
verticale de oţel cu secţiune rotundă, dispuse într-un cadru cu ochiuri cu lăţimea de maxim 100
mm şi înălţimea de maxim 150 mm. În partea mediană, grilajul este prevăzut cu un gol cu
dimensiuni identice cu cele ale vizetei practicate în uşă. Grilajul se montează într-un cadru metalic
cu balamale pivotante acoperite şi se fixează în perete prin ancorare chimică. Este prevăzut cu
broască îngropată cu oprire totală. Grilajul va avea sudurile polizate, marginile rotunjite fără a
exista posibilitatea de dizlocare a unor elemente, va fi grunduit și vopsit în câmp electrostatic.
h) uşa de acces în cameră şi grilajul se deschid numai spre holul secţiei de deţinere şi asigură un nivel
ridicat de securitate al camerei de deţinere.
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i) se pot monta și sisteme de închidere-deschidere electronică a ușilor și a grilajelor cu acces dinspre
holul secţiei de deţinere, pe bază de cartelă sau cheie magnetică.
2. Pentru pat se urmăresc, cel puţin, următoarele specificaţii:
a) dimensiunile de construcţie ale acestuia, de regulă, nu depăşesc 900 mm lăţime şi 2000 mm
lungime;
b) sunt realizate din oțel, profile din oțel, rigidizate prin sudură și încastrate în pardoseală cu
elemente de prindere, tip bolţuri securizate;
c) în cazul în care este necesară folosirea unui ansamblu, acesta este format din 2 paturi suprapuse,
rigidizate cu elemente de prindere tip bolţuri securizate. Ansamblul de paturi va fi încastrat în
pardoseală utilizând același tip de prindere ca la patul simplu, iar suplimentar poate fi fixat în
consolă direct in perete utilizând bolțuri rezistente la deformare și rupere;
d) primul pat se poziţionează la 550 mm, cel de-al doilea la 1625 mm, ambele distanţe fiind calculate
de la pardoseală;
e) accesul la cel de-al doilea pat se face cu ajutorul unei scări metalice din oțel, fixată prin îmbinări
nedemontabile de ambele paturi;
f) suprafaţa utilă a patului este confecţionată din foaie perforată de oţel, cu margini de siguranţă
rotunjite în jurul perimetrului pe muchiile frontale şi laterale;
g) sub patul inferior se pot monta două sertare metalice ce vor fi acţionate prin tragere - împingere
cu role de ghidaje montate de rama patului;
h) toate elementele metalice vor avea sudurile polizate, marginile rotunjite fără a exista posibilitatea
de dizlocare a unor elemente, va fi grunduit și vopsit in camp electrostatic.
3. Salteaua din dotarea patului este confecţionată din materiale rezistente la uzură și după caz,
impermeabile. Se vor evita elementele metalice din componența acesteia.
4. Pentru masă se urmăresc, cel puţin, următoarele specificaţii:
a) se fixează în pardoseală, încastrată cu elemente de prindere, tip bolţuri securizate având blatul la
înălțimea de 750-800 mm față de pardoseală;
b) se amplasează, de regulă, la baza ferestrei;
c) este confecţionată din metal, cu margini de siguranţă rotunjite în jurul perimetrului pe muchiile
frontale şi laterale sau confecționată din material compozit rezistent, incombustibil, cu proprietăți
antivandalism, cu schelet metalic grunduit și vopsit în câmp electrostatic, având toate elementele
de prindere și de ranforsare necesare pentru a oferi rigiditate și rezistență, marginile se realizează
prin îndoire mecanică. Elementele constructive și blatul se vor fixa prin asamblare nedemontabilă
(sudare sau nituire) fără a exista posibilitatea de dizlocare a unor elemente;
d) poate fi încastrată în consolă direct în perete și prevăzută cu sisteme de rabatare, pentru plierea
structurii metalice alcătuită din blat. Pentru sistemul de rabatare se utilizează console rabatabile
metalice, rezistente la deformare și rupere;
e) are dimensiunile de aproximativ 400 mm lăţimea şi 500 mm lungimea, dimensiuni adaptabile în
funcție de spațiul disponibil;
5. Pentru scaun se urmăresc, cel puţin, următoarele specificaţii:
a) confecționat din metal, cu margini de siguranţă rotunjite în jurul perimetrului pe muchiile frontale
şi laterale sau confecționat din material compozit rezistent, incombustibil, cu proprietăți
antivandalism, cu schelet metalic grunduit și vopsit în câmp electrostatic, având toate elementele
de prindere și de ranforsare necesare pentru a oferi rigiditate și rezistență, iar marginile se
realizează prin asamblare mecanică nedemontabilă (sudare sau nituire), fără a exista posibilitatea
de dizlocare a unor elemente;
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b) scheletul va fi metalic grunduit și vopsit în câmp electrostatic, având toate elementele de prindere

și de ranforsare necesare pentru a oferi rigiditate și rezistență, iar marginile se realizează prin
asamblare mecanică nedemontabilă (sudare sau nituire), fără a exista posibilitatea de dizlocare a
unor elemente și poate fi încastrat în pardoseală, cu elemente de prindere tip bolţuri securizate.

6.
Spaţiul destinat grupului sanitar este separat de restul camerei, fiind practic un volum distinct,
cu acces din spaţiul destinat odihnei propriu-zise.
Grupul sanitar va cuprinde, de regulă, următoarele obiecte sanitare: vas wc, rezervor wc, duş,
cadiță de duş, lavoar, baterii cu accesoriile aferente, oglindă din metal sau plastic.
Toate obiectele sanitare vor fi confecționate din materiale de calitate, ce conferă și un nivel înalt
de rezistență, construite în sistem antivandalism tip antivandalism.
Grupul sanitar este separat de restul camerei printr-un perete despărţitor, construit din materiale
rezistente specifice zidăriei. Acest spațiu trebuie să fie ventilat corespunzător (natural sau artificial) astfel
încât să se prevină umezeala şi crearea mucegaiului. În partea superioară a peretelui spre exterior, se pot
folosi, după caz, cărămizi de ventilație cu inserție metalică sau ventilator conectat la rețeaua electrică
prin exteriorul clădirii.
Pentru asigurarea intimităţii, la intrarea în acest spaţiu, de regulă, se montează o ușă sau poate fi
prevăzută draperie.
Ușa este confecționată din material compozit rezistent, incombustibil, cu proprietăți
antivandalism. Elementele sistemului de susținere al ușii, precum și elementele de prindere al acestora
trebuie să fie confecționate din oțel dur galvanizat, pentru a evita ruperea sau smulgerea ușii. Ușa va fi
prevăzută cu broască fără cheie, pentru a nu avea posibilitatea blocării acesteia de către persoanele
private de libertate sau, după caz, ușa poate fi batantă permițând deschiderea acesteia prin
împingere/tragere, având închizătoare magnetică, nefiind astfel prevăzută cu broască și cu mânere.
Pardoseala grupului sanitar va fi realizată din mozaic turnat antiderapant/gresie antiderapantă
sau va avea ca strat de protecție și de finisare vopseluri fabricate pe bază de rășini epoxidice, iar pereții
grupului sanitar vor fi placați cu faianță sau vor fi zugrăviți cu vopseluri pe bază de rășini epoxidice.
7. Pentru lavoar se urmăresc, cel puţin, următoarele specificaţii:
a) este din oțel inox, cu proprietăți antivandalism. Poate avea aspect satinat;
b) după caz, poate fi umplut cu spumă din poliuretan (pentru evitarea zgomotelor);
c) este prevăzut cu baterie, cu proprietăți antivandalism. Poate fi prevăzut cu funcţia de oprire
automată după funcționarea continuă, apa curge cât timp mâinile persoanei private de libertate
sunt în raza activă, iar apa se oprește la un timp reglabil de la îndepărtarea mâinilor din zona
activă;
d) este încastrat direct în perete cu elemente de prindere cu rezistență mecanică mare, pentru a
oferi rigiditate și rezistență la smulgere şi rupere, iar toate marginile vor fi nituite, fără a exista
posibilitatea de dizlocare a elementelor componente;
e) permite alimentarea cu apă direct, mascând țevile și conductele astfel încât persoana privată de
libertate să nu aibă acces la acestea sau, pentru a evita contactul cu acestea, se vor amenaja
camere de service.
8. Pentru vasul de WC se urmăresc, cel puţin, următoarele specificaţii:
a) este din oțel inox, cu proprietăți antivandalism. Poate avea aspect satinat;
b) este prevăzut cu evacuare verticală sau orizontală;
c) are o formă care asigură curgerea apei în flux circular;
d) după caz, poate fi umplut cu spumă din poliuretan (pentru evitarea zgomotelor);
e) este prevăzut cu mecanism de spălare, acţionat manual printr-un buton, prin împingere;
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f) este încastrat în perete si/sau în pardoseală, cu elemente de prindere cu rezistență mecanică
mare, pentru a oferi rigiditate și rezistență la smulgere şi rupere, iar toate marginile vor fi nituite,
fără a exista posibilitatea de dizlocare a elementelor componente;
g) permite alimentarea cu apă direct, mascând țevile și conductele astfel încât persoana privată de
libertate să nu aibă acces la acestea sau, pentru a evita contactul cu acestea, se vor amenaja
camere de service.
In unele cazuri, când spațiul disponibil nu permite amplasarea vasului wc, a duşului şi a cadiței de
duş, se pot monta vase wc de tip turcesc din oţel inoxidabil, cu proprietăți antivandalism, pentru montaj
încastrat sau pe pardoseală, având suprafața antiaderentă.
9. Lavoarul şi vasul de WC pot fi de tip monobloc, construite în sistem antivandalism și se va urmări,
pe cat posibil, următoarele specificații:
a) este construit din oțel inox, dintr-o singură piesă. Poate avea aspect satinat;
b) îmbinările sunt nedemontabile si fără fisuri;
c) este încastrat în perete si în pardoseală, cu elemente de prindere cu rezistență mecanică mare,
pentru a oferi rigiditate și rezistență la smulgere şi rupere, iar toate marginile vor fi nituite, fără a
exista posibilitatea de dizlocare a elementelor componente;
d) după caz, poate fi umplut cu spumă din poliuretan (pentru evitarea zgomotelor tipice din metal);
e) permite alimentarea cu apă direct, mascând țevile și conductele astfel încât persoana privată de
libertate să nu aibă acces la acestea sau, pentru a evita contactul cu acestea, se vor amenaja
camere de service.
10.
a)
b)
c)
d)
e)
11.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
12.
a)
b)
c)

Deasupra lavoarului se poate monta o poliţă.
Pentru poliţă se urmăresc, cel puţin, următoarele specificaţii:
este construită din material compozit rezistent, cu proprietăți antivandalism;
este realizată dintr-o singură bucată, fără îmbinări sau fisuri;
suprafaţa este finisată astfel încât să permită menţinerea igienei, să fie uşor de curăţat şi să fie
rezistentă la depuneri;
prinderea în perete se face cu bolţuri securizate;
dimensiunea nu depăşeşte, de regulă, 300 mm x 125 mm.
Oglinda se poziţionează deasupra lavoarului, urmărindu-se, cel puţin, următoarele specificaţii:
este plată, din oţel inoxidabil sau din plastic dur (material compozit), cu proprietăți antivandalism;
are finisare lucioasă şi înalt reflectantă;
rezistentă la zgâriere, cojiri şi depuneri;
este încastrată în perete cu şuruburi de prindere rezistente la rupere, smulgere şi tăiere;
dimensiunea nu depăşeşte, de regulă, 300 mm x 300 mm;
are finisare lucioasă a tuturor suprafeţelor exterioare, fără a exista posibilitatea de dizlocare a
elementelor componente;
Pentru duş se urmăresc, cel puţin, următoarele specificaţii:
este construit din oţel inoxidabil, cu proprietăți antivandalism;
permite alimentarea cu apă direct, fără ca persoana privată de libertate să aibă acces la conducte
si țevi, acestea fiind mascate intr-o cutie de montaj din inox, încastrată în perete cu şuruburi de
prindere rezistente la rupere, smulgere şi tăiere;
rozeta de duş este construită dintr-o singură piesă, din oţel inoxidabil, fixată în cutia de montaj, iar
piesele din interiorul lui sunt realizate dintr-un material ce nu permite depunerea calcarului;
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d) bateria de duș sau, după caz, butonul de pornire-oprire cu regulator de temperatură şi cantitate a
apei sunt realizate din oţel inoxidabil;
e) poate fi prevăzut cu funcția de oprire automată după funcționarea continuă.
13. Pentru cădița de duş se urmăresc, cel puţin, următoarele specificaţii:
a) este construită din oţel inoxidabil, cu proprietăți antivandalism;
b) montată pe pardoseală;
c) este rezistentă la uzură şi lovituri;
d) este construită dintr-o singură piesă, fără îmbinări sau fisuri;
e) suprafaţa exterioară este şlefuită si antiaderentă;
f) nu depăşeşte, de regulă, dimensiunea de 750 mm x 750 mm.
După caz, în funcție de dimensiunile actuale ale spațiilor, funcția cădiței de duș o poate prelua
vasul de wc de tip turcesc din oţel inoxidabil, cu proprietăți antivandalism, montat încastrat sau pe
pardoseală, cu suprafața antiaderentă.
14. Pentru depozitarea bunurilor şi obiectelor personale ale persoanelor private de libertate in
camerele de cazare, se pot amenaja:
a) spaţii de depozitare sub forma unor nişe, în perete, pe 2-3 niveluri, având dimensiuni adaptabile
în funcție de spațiul disponibil din fiecare cameră de cazare
b) rafturi metalice cu polițe, cu structura de rezistență pentru susținerea rafturilor confecționată din
oțel inoxidabil. Structura va fi încastrată în perete cu elemente de prindere cu bolțuri rezistente la
deformare şi rupere. Elementele metalice vor avea toate sudurile polizate, marginile rotunjite,
grunduit și vopsit în câmp electrostatic.
Cablul necesar pentru alimentarea cu energie electrică și pentru distribuirea semnalului TV se
montează, de regulă, prin peretele cu uşa, iar suportul metalic pe care se montează aparatul TV este de
tip consolă, încastrat în perete cu bolțuri rezistente la deformare şi rupere, si permite aşezarea unui
aparat TV ce are dimensiuni reglementate prin regulamentul de aplicare a legii. Pentru a minimaliza
accesul persoanelor private de libertate la aparatul TV și la cablurile necesare funcționării acestuia, se
pot monta cutii pentru a încorpora întreg aparatul TV. Cutia va fi prinsă direct în perete cu ajutorul
elementelor de prindere rezistente la deformare şi rupere și va fi confecționată din material compozit
rezistent, incombustibil, cu proprietăți antivandalism.
Pe acelaşi perete, se montează sistemul de comunicare de tip interfon şi terminalul sistemului de
radioficare.
Iluminatul de veghe permite supravegherea pe timpul nopţii fără a perturba somnul persoanelor
private de libertate. Echipamentul electric este de tip monobloc, montat îngropat în tencuială, permițând
reglajul de iluminat cu ajutorul unui potențiometru rotativ.
Ca sursă de încălzire se vor monta calorifere din oțel racordate la încălzirea centralizată a clădirii
și încastrate în peretele exterior, cu elemente de prindere cu bolțuri rezistente la deformare şi rupere.
În jurul sursei de încălzire se montează un sistem de protecţie metalic, realizat din bare de oțel
verticale și orizontale, prin sudură, prevăzut cu un gol cu dimensiunile necesare pentru a avea acces la
robineții caloriferului. Acest gol va fi prevăzut cu mască din tablă perforată, pentru a împiedica contactul
persoanelor private de libertate la instalația de încălzire (calorifer, robineți). Sistemul de protecție
metalic se încastrează în perete cu elemente de prindere cu bolțuri rezistente la deformare şi rupere.
Pentru asigurarea unei temperaturi optime, în partea superioară a peretelui spre exterior, se pot
monta aparate de aer condiționat, având puterea de răcire dimensionată în funcție de suprafața
camerei, numărul de persoane private de libertate si generatoarele de căldură. În interiorul camerei de
cazare nu trebuie să existe tubulatura de ventilație și cablul necesar alimentării cu energie electrică,
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acestea se vor îngropa în perete, sau vor fi montate aparent, cu o mască confecționată din material
compozit rezistent, incombustibil, cu proprietăți antivandalism, pentru a evita contactul direct al
persoanelor private de libertate cu acestea.
Pentru a minimaliza accesul persoanelor private de libertate la aparatul de aer condiționat, se pot
monta cutii pentru a încorpora întreg aparatul. Cutia va fi prinsă direct în perete cu ajutorul unor
elemente de prindere, rezistente la deformare şi rupere, și va fi confecționată din material compozit
rezistent, incombustibil, cu proprietăți antivandalism și rezistent la rupere și smulgere.
Pentru asigurarea unui climat favorabil în perioada de iarnă și în perioada de vară, se pot monta
sisteme de ventilație/climatizare complexe centralizate.
Pardoseala din camera de cazare a persoanelor private de libertate va fi realizată din mozaic
turnat sau va avea ca strat de protecție și de finisare decorativă vopseluri fabricate pe baza de rășini
epoxidice, iar pereții camerei vor fi zugrăviți cu vopseluri pe bază de rășini epoxidice/vopseluri lavabile.
15. Pentru ferestre se urmăresc, cel puțin, următoarele specificaţii:
a) ferestrele sunt confecţionate din tâmplărie cu profile PVC, cu geam antiglonț sau geam securizat
prevăzut cu folie antiefracţie pe ambele foi de geam.
b) ferestrele camerelor trebuie să fie suficient de mari, astfel încât persoanele private de libertate să
poată citi la lumină naturală în condiţii normale şi să permită pătrunderea aerului proaspăt.
c) la fereastră se montează gratii pe partea exterioară a ferestrei şi se fixează în structura de
rezistenţă a construcţiei, prin ancorare chimica sau prin orice alte mijloace mecanice care să
permită fixarea acestora. Gratiile au aceleaşi caracteristici ca şi grilajul de la uşa de acces în
camera de cazare.
d) totodată, între gratiile metalice și fereastră se montează o plasă din sârmă zincată împletită,
având dimensiunile ochiurilor reduse, de maxim 10 mm x 10 mm, fixată în peretele de rezistenţă.
e) accesul persoanelor private de libertate la mecanismul de închidere/deschidere al ferestrelor se
va realiza pe cât posibil direct, sau după caz, se vor monta sisteme de deschidere/deschidere la
înălțime.
În cazurile în care arhitectura camerelor nu permite asigurarea unei minime vizualizări a
personelor private de libertate aflate în aceste spații se vor avea în vedere montarea unor sisteme
electronice, respectiv senzori de prezență cu corespondență la un martor luminos amplasat pe holul
centrului și la panoul de comandă amplasat în biroul șefului de schimb.
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Anexa nr. 1 B
Amenajarea și dotarea camerelor pentru acordare a dreptului la vizita intimă
A. Dotarea camerelor pentru acordarea dreptului la vizita intimă cuprinde:
1) Fereastră cu gratii
2) Uşă metalică cu grilaj
3) Pat dublu metalic
4) Masă
5) Scaun
6) Duş şi cădiță duş
7) Perdea/ușă
8) Chiuvetă şi vas WC
9) Interfon terminal sistem radioficare
10) Buton panică/alarmă
11) Frigider
12) Draperie din material opac
13) Aparat de aer condiționat
14) TV
Anexa nr. 1 B.1
B. Caracteristicile privind amenajarea şi dotarea camerelor pentru acordare a dreptului la vizita intimă
a persoanelor private de libertate cu elemente de mobilier, instalaţii igienico-sanitare antivandalism şi
de încălzire
Camera destinată vizitelor intime se amenajează, de regulă, în apropierea punctului de primire sau
chiar în incinta acestuia, în funcţie de configuraţie, astfel încât să se poată asigura intimitatea vizitei. Se
va evita, pe cât posibil, ca pe timpul deplasării către locaţia respectivă persoana vizitatoare să tranziteze
sectorul de deţinere.
Camera destinată vizitelor intime trebuie să îndeplinească cel puţin condiţiile unei camere de
cazare în ceea ce priveşte iluminatul natural şi artificial, încălzirea, aerisirea, accesul permanent la apă
potabilă şi grup sanitar propriu (dotat cu duş) cu acces permanent la apă caldă.
Camera va avea sisteme sigure de închidere la uşă şi gratii la ferestre, iar în interior se montează un
buton de alarmă şi un sistem de comunicaţie bidirecţional, de tip interfon. Alarma şi sistemul de
comunicaţie vor avea corespondentul în biroul supraveghetorului de la punctul de primire sau secţia
unde este amenajată camera destinată vizitei intime.
1.

Pentru ușile camerelor pentru acordare a dreptului la vizita intimă a persoanelor private de
libertate se urmăresc, cel puţin, următoarele specificaţii:
a) tablă dublu decapată de minim 1 mm grosime, rigidizată cu nervuri longitudinale pentru
funcţionalitate şi durabilitate ridicată, iar în zona sistemului de închidere va fi protejată
suplimentar cu tablă de 4 mm;
b) este prevăzută cu încuietoare autoblocantă, iar pe partea din interiorul camerei nu va exista acces
la sistemul de închidere-deschidere;
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c) dispozitivul de închidere-asigurare este prevăzut cu sistem de ancorare în minimum 3 puncte,
format din tije de oţel cu duritate mare;
d) va fi prevăzută cu izolație termică şi fonică incombustibilă;
e) va fi vopsită în câmp electrostatic;
f) uşa este dublată de un grilaj in interiorul camerei care să împiedice apropierea persoanelor
private de libertate de uşă, pentru prevenirea unor acţiuni ostile din partea acestora. Acesta este
construit, prin sudură, din bare orizontale de oţel cu secţiune dreptunghiulară şi bare verticale de
oţel cu secţiune rotundă, dispuse într-un cadru cu ochiuri cu lăţimea de maxim 100 mm şi
înălţimea de maxim 150 mm. În partea mediană, grilajul este prevăzut cu un gol cu dimensiuni
identice cu cele ale vizetei practicate în uşă. Grilajul se montează într-un cadru metalic cu
balamale pivotante acoperite şi se fixează în perete prin ancorare chimică. Este prevăzut cu
broască îngropată cu oprire totală. Grilajul va avea sudurile polizate, marginile rotunjite fără a
exista posibilitatea de dizlocare a unor elemente, va fi grunduit și vopsit in camp electrostatic.
g) uşa de acces în cameră şi grilajul se deschid numai spre holul secţiei de deţinere şi asigură un nivel
ridicat de securitate al camerei de deţinere.
h) se pot monta sisteme de închidere-deschidere electronică a ușilor și a grilajelor cu acces dinspre
holul secţiei de deţinere, pe bază de cartelă sau cheie magnetică.
2.

a)
b)
c)
d)

Pentru pat se urmăresc, cel puţin, următoarele specificaţii:
dimensiunile de construcţie ale acestuia, de regulă, nu depăşesc 1400 mm lăţime şi 2000 mm
lungime;
este realizat din oțel, profile din oțel, rigidizate prin sudură și încastrate în pardoseală cu elemente
de prindere, tip bolţuri securizate, iar suplimentar poate fi fixat în consolă direct in perete
utilizând bolțuri rezistente la deformare și rupere;
suprafaţa utilă a patului este confecţionată din foaie perforată de oţel, cu margini de siguranţă
rotunjite în jurul perimetrului pe muchiile frontale şi laterale;
toate elemente metalice vor avea sudurile polizate, marginile rotunjite fără a exista posibilitatea
de dizlocare a unor elemente, va fi grunduit și vopsit in camp electrostatic.

3.

Salteaua din dotarea patului este confecţionată din materiale rezistente la uzură și după caz,
impermeabile. Se vor evita elementele metalice din componența acesteia.

4.

Pentru masă se urmăresc, cel puţin, următoarele specificaţii:
a) se amplasează, de regulă, la baza ferestrei;
b) este confecţionată din metal, cu margini de siguranţă rotunjite în jurul perimetrului pe muchiile
frontale şi laterale sau confecționată din material compozit rezistent, incombustibil, cu proprietăți
antivandalism, cu schelet metalic grunduit și vopsit in câmp electrostatic, având toate elementele
de prindere și de ranforsare necesare pentru a oferi rigiditate și rezistență, iar marginile se
realizează prin asamblare mecanică nedemontabilă (sudare sau nituire), fără a exista posibilitatea
de dizlocare a unor elemente;
c) poate fi încastrată în consolă direct în perete și prevăzută cu un sistem de prindere pentru plierea
acesteia utilizând bolțuri rezistente la deformare și rupere sau poate fi încastrată în pardoseală cu
elemente de prindere, tip bolţuri securizate;
d) are dimensiunile de aproximativ 400 mm lăţimea şi 500 mm lungimea, dimensiuni adaptabile în
funcție de spațiul disponibil;
e) se montează pe pardoseală, având blatul la înălțimea de 750-800 mm față de pardoseală.
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5.

Pentru scaun se urmăresc, cel puţin, următoarele specificaţii:
a) confecționat din metal, cu margini de siguranţă rotunjite în jurul perimetrului pe muchiile frontale
şi laterale sau confecționat din material compozit rezistent, incombustibil, cu proprietăți
antivandalism, cu schelet metalic grunduit și vopsit în câmp electrostatic, având toate elementele
de prindere și de ranforsare necesare pentru a oferi rigiditate și rezistență, iar marginile se
realizează prin asamblare mecanică nedemontabilă (sudare sau nituire), fără a exista posibilitatea
de dizlocare a unor elemente;
b) scheletul va fi metalic grunduit și vopsit in camp electrostatic, având toate elementele de prindere
și de ranforsare necesare pentru a oferi rigiditate și rezistență, iar marginile se realizează prin
asamblare mecanică nedemontabilă (sudare sau nituire), fără a exista posibilitatea de dizlocare a
unor elemente;
c) după caz, poate fi încastrat în pardoseală, cu elemente de prindere tip bolţuri securizate.

6.

Spaţiul destinat grupului sanitar este separat de restul camerei, fiind practic un volum distinct, cu
acces din spaţiul destinat odihnei propriu-zise.
Grupul sanitar va cuprinde, de regulă, următoarele obiecte sanitare: vas wc, rezervor wc, duş,
cădiţă de duş, lavoar, baterii cu accesoriile aferente, oglinda din metal sau plastic.
Toate obiectele sanitare vor fi confecționate din materiale tip antivandalism.
Grupul sanitar este separat de restul camerei printr-un perete despărţitor, construit din materiale
rezistente specifice zidăriei. Acest spaţiu trebuie să fie ventilat corespunzător astfel încât să se prevină
umezeala şi crearea mucegaiului. În partea superioară a peretelui spre exterior, se pot folosi, după caz,
cărămizi de ventilaţie cu inserție metalică sau ventilator conectat la rețeaua electrică prin exteriorul
clădirii.
Pentru asigurarea intimităţii, la intrarea în acest spaţiu, de regulă, se montează o ușă, sau poate fi
prevazut cu draperie.
Ușa este confecţionată din material compozit rezistent, incombustibil, cu proprietăți
antivandalism. at, pentru a evita ruperea sau smulgerea ușii. Ușa va fi prevăzută cu broască fără cheie,
pentru a nu avea posibilitatea blocării acesteia de către persoanele private de libertate sau, după caz,
ușa poate fi batantă permițând deschiderea acesteia prin împingere/tragere, având închizătoare
magnetică, nefiind astfel prevăzută cu broască și cu mânere.
Pardoseala grupului sanitar va fi realizată din mozaic turnat antiderapant/gresie antiderapantă
sau va avea ca strat de protecție și de finisare vopseluri fabricate pe bază de rășini epoxidice, iar pereții
grupului sanitar vor fi placați cu faianță sau vor fi zugrăviți cu vopseluri pe bază de rășini epoxidice.
7. Pentru lavoar se urmăresc, cel puţin, următoarele specificaţii:
a) este din oțel inoxidabil, cu proprietăți antivandalism. Poate avea aspect satinat;
b) după caz, poate fi umplut cu spuma din poliuretan (pentru evitarea zgomotelor);
c) este prevăzut cu baterie, cu proprietăți antivandalism. Poate fi prevăzut cu funcţia de oprire
automată după funcţionarea continuă, apa curge cât timp mâinile persoanei private de libertate
sunt în raza activă, iar apa se oprește la un timp reglabil de la îndepărtarea mâinilor din zona
activă;
d) este încastrat direct în perete cu elemente de prindere cu rezistenţă mecanică mare, pentru a
oferi rigiditate și rezistență la smulgere şi rupere, iar toate marginile vor fi nituite, fără a exista
posibilitatea de dizlocare a elementelor componente;
e) permite alimentarea cu apă direct, mascând țevile și conductele astfel încât persoana privată de
libertate să nu aibă acces la acestea sau, pentru a evita contactul cu acestea, se vor amenaja
camere de service.
8. Pentru vasul de WC se urmăresc, cel puţin, următoarele specificaţii:
10/29

a)
b)
c)
d)
e)
f)

este din oțel inoxidabil, cu proprietăți antivandalism. Poate avea aspect satinat;
este prevăzut cu evacuare verticală sau orizontală;
are o formă care asigură curgerea apei în flux circular;
după caz, poate fi umplut cu spumă din poliuretan (pentru evitarea zgomotelor);
este prevăzut cu mecanism de spălare, acţionat manual printr-un buton, prin împingere;
este încastrat în perete si/sau in pardoseala, cu elemente de prindere cu rezistenta mecanica
mare, pentru a oferi rigiditate și rezistență la smulgere şi rupere, iar toate marginile vor fi nituite,
fără a exista posibilitatea de dizlocare a elementelor componente;
g) permite alimentarea cu apă direct, mascând țevile și conductele astfel încât persoana privată de
libertate să nu aibă acces la acestea sau, pentru a evita contactul cu acestea, se vor amenaja
camere de service.
In unele cazuri, când spațiul disponibil nu permite amplasarea vasului wc, a duşului şi a cădiței de
duş, se pot monta vase wc de tip turcesc din oţel inoxidabil, cu proprietăți antivandalism, pentru montaj
încastrat sau pe pardoseală, având suprafața antiaderentă.
9. Lavoarul şi vasul de WC pot fi de tip monobloc, construite în sistem antivandalism şi se va urmări,
pe cât posibil, următoarele specificaţii:
a) este construit din oțel inox, dintr-o singură piesă. Poate avea aspect satinat;
b) îmbinările sunt nedemontabile si fără fisuri;
c) este încastrat în perete si în pardoseală, cu elemente de prindere cu rezistenţă mecanică mare,
pentru a oferi rigiditate și rezistență la smulgere şi rupere, iar toate marginile vor fi nituite, fără a
exista posibilitatea de dizlocare a elementelor componente;
d) după caz, poate fi umplut cu spumă din poliuretan (pentru evitarea zgomotelor tipice din metal);
e) permite alimentarea cu apă direct, mascând țevile și conductele astfel încât persoana privată de
libertate să nu aibă acces la acestea sau, pentru a evita contactul cu acestea, se vor amenaja
camere de service.
Deasupra lavoarului se poate monta o poliţă.
10. Pentru poliţă se urmăresc, cel puţin, următoarele specificaţii:
a) este construită din material compozit rezistent, cu proprietăți antivandalism;
b) este realizata dintr-o singură bucată, fără îmbinări sau fisuri;
c) suprafaţa este finisată astfel încât să permită menţinerea igienei, să fie uşor de curăţat şi să fie
rezistentă la depuneri;
d) prinderea în perete se face cu bolţuri securizate;
e) dimensiunea nu depăşeşte, de regulă, 300 mm x 125 mm.
11. Oglinda se poziţionează deasupra lavoarului, urmărindu-se, cel puţin, următoarele specificaţii:
a) este plată, din oţel inoxidabil sau din plastic dur (material compozit), cu proprietăți antivandalism;
b) are finisare lucioasă şi înalt reflectantă;
c) rezistenta la zgâriere, cojiri şi depuneri;
d) este încastrată în perete cu şuruburi de prindere rezistente la rupere, smulgere şi tăiere;
e) dimensiunea nu depăşeşte, de regulă, 300 mm x 300 mm;
f) are finisare lucioasă a tuturor suprafeţelor exterioare, fără a exista posibilitatea de dizlocare a
elementelor componente;
12. Pentru duş se urmăresc, cel puţin, următoarele specificaţii:
a) este construit din oţel inoxidabil, cu proprietăți antivandalism;
b) permite alimentarea cu apă direct, fără ca persoana privată de libertate să aibă acces la conducte
şi ţevi, acestea fiind mascate intr-o cutie de montaj din inox, încastrată în perete cu şuruburi de
prindere rezistente la rupere, smulgere şi tăiere;
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c) rozeta de duş este construit dintr-o singură piesă, din oţel inoxidabil, fixata în cutia de montaj, iar
piesele din interiorul lui sunt realizate dintr-un material ce nu permite depunerea calcarului;
d) bateria de duș sau, după caz, butonul de pornire-oprire cu regulator de temperatură şi cantitate a
apei sunt realizate din oţel inoxidabil;
e) poate fi prevăzut cu funcţia de oprire automata după funcţionarea continuă.
13. Pentru cădița de duş se urmăresc, cel puţin, următoarele specificaţii:
a) este construita din oţel inoxidabil, cu proprietăți antivandalism;
b) montată pe pardoseala;
c) este rezistentă la uzură şi lovituri;
d) este construită dintr-o singură piesă, fără îmbinări sau fisuri;
e) suprafaţa exterioară este şlefuită si antiaderenta;
f) nu depăşeşte, de regulă, dimensiunea de 750 mm x 750 mm.
După caz, în funcție de dimensiunile actuale ale spațiilor, funcția cădiței de duș o poate prelua vasul
de wc de tip turcesc din oţel inoxidabil, cu proprietăți antivandalism, montat încastrat sau pe pardoseală,
cu suprafața antiaderentă.
14. Pentru depozitarea bunurilor şi obiectelor personale ale persoanelor private de libertate pe timpul
acordării dreptului la vizită intimă, în camere se pot amenaja:
a) spaţii de depozitare sub forma unor nişe, în perete, pe 2-3 niveluri, având dimensiuni adaptabile
în funcţie de spațiul disponibil din fiecare cameră;
b) rafturi metalice cu polițe, cu structura de rezistenţă pentru susţinerea rafturilor confecţionată din
otel inoxidabil. Structura va fi încastrată în perete cu elemente de prindere cu bolţuri rezistente la
deformare şi rupere. Elementele metalice vor avea toate sudurile polizate, marginile rotunjite,
grunduit și vopsit în câmp electrostatic.
Cablul necesar pentru alimentarea cu energie electrică și pentru distribuirea semnalului TV se
montează, de regula, prin peretele cu uşa, iar suportul metalic pe care se montează aparatul TV este de
tip consolă, incastrat în perete cu bolțuri rezistente la deformare şi rupere, si permite aşezarea unui
aparat TV ce are dimensiuni reglementate prin regulamentul de aplicare a legii. Pentru a minimaliza
accesul persoanelor private de libertate la aparatul TV și la cablurile necesare funcționării acestuia, se
pot monta cutii pentru a încorpora întreg aparatul TV. Cutia va fi prinsă direct în perete cu ajutorul
elementelor de prindere rezistente la deformare şi rupere și va fi confecționată din material compozit
rezistent, incombustibil, cu proprietăți antivandalism, și rezistent la rupere și smulgere.
Pe acelaşi perete, se montează sistemul de comunicare de tip interfon şi terminalul sistemului de
radioficare, precum și butonul de panică/alarmă.
Iluminatul se va realiza cu echipament electric este de tip monobloc, montat îngropat în
tencuială, permițând reglajul de iluminat cu ajutorul unui potențiometru rotativ.
În scopul asigurării intimităţii vizitei, la ferestre se vor monta draperii confecţionate din material
opac și rezistent.
Ca sursă de încălzire se vor monta calorifere din oțel racordate la încălzirea centralizată a cladirii
și încastrate în peretele exterior, cu elemente de prindere cu bolturi rezistente la deformare şi rupere.
În jurul sursei de încălzire se montează un sistem de protecţie metalic, realizat din bare de oţel
verticale şi orizontale, prin sudură, prevăzut cu un gol cu dimensiunile necesare pentru a avea acces la
robineţii caloriferului. Acest gol va fi prevăzut cu o acoperitoare de oţel, pentru a împiedica contactul
persoanelor private de libertate cu robineţii caloriferului. Sistemul de protecție metalic se încastrează în
perete cu elemente de prindere cu bolţuri rezistente la deformare şi rupere.
Pentru asigurarea unei temperaturi optime, în partea superioară a peretelui spre exterior, se pot
monta aparate de aer condiționat, având puterea de răcire dimensionată în funcţie de suprafața
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camerei, numărul de persoane private de libertate si generatoarele de căldură. În interiorul camerei de
cazare nu trebuie să existe tubulatura de ventilație și cablul necesar alimentării cu energie electrică,
acestea se vor îngropa în perete, sau vor fi montate aparent, cu o mască confecționată din material
compozit rezistent, incombustibil, cu proprietăți antivandalism, pentru a evita contactul direct al
persoanelor private de libertate cu acestea.
Pentru a minimaliza accesul persoanelor private de libertate la aparatul de aer condiționat, se pot
monta cutii pentru a încorpora întreg aparatul. Cutia va fi prinsă direct în perete cu ajutorul unor
elemente de prindere, rezistente la deformare şi rupere, și va fi confecționată din material compozit
rezistent, incombustibil, cu proprietăți antivandalism și rezistent la rupere și smulgere.
Pentru asigurarea unui climat favorabil în perioada de iarnă și în perioada de vară, se pot monta
sisteme de ventilație/climatizare complexe centralizate.
Pardoseala din cameră va fi realizată din mozaic turnat sau va avea ca strat de protecție și de
finisare decorativă vopseluri fabricate pe baza de rășini epoxidice, iar pereții camerei vor fi zugrăviți cu
vopseluri pe bază de rășini epoxidice/vopseluri lavabile.
15. Pentru ferestre se urmăresc, cel puțin, următoarele specificaţii:
a) ferestrele sunt confecţionate din tâmplărie cu profile PVC, cu geam antiglonţ sau geam securizat
prevăzut cu folie antiefracţie pe ambele foi de geam.
b) ferestrele camerelor trebuie să fie suficient de mari, astfel încât persoanele private de libertate să
poată citi la lumină naturală în condiţii normale şi să permită pătrunderea aerului proaspăt.
c) la fereastră se montează gratii pe partea exterioară a ferestrei şi se fixează în structura de
rezistenţă a construcţiei, prin ancorare chimica sau prin orice alte mijloace mecanice care să
permită fixarea acestora. Gratiile au aceleaşi caracteristici ca şi grilajul de la uşa de acces din
camera de acordare a dreptului la vizită intimă.
d) totodată, între gratiile metalice și fereastră se montează o plasă din sârmă zincată împletită, având
dimensiunile ochiurilor reduse, de maxim 10 mm x 10 mm, fixată în peretele de rezistenţă.
e) accesul persoanelor private de libertate la mecanismul de închidere/deschidere al ferestrelor se va
realiza pe cât posibil direct, sau după caz, se vor monta sisteme de deschidere/deschidere la
înălțime.
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Anexa nr. 1.C
Amenajarea și dotarea camerelor destinate executării sancţiunii disciplinare cu izolarea a persoanelor
private de libertate
A. Dotarea camerelor destinate executării sancţiunii disciplinare cu izolarea a persoanelor private de
libertate cuprinde:
1) Fereastră cu gratii
2) Uşă metalică cu grilaj
3) Pat metalic
4) Masă
5) Scaun
6) Duş şi cădiță duş
7) Perdea/ușă
8) Chiuvetă şi vas WC
9) Interfon terminal sistem radioficare
10) Aparat de aer condiționat
Anexa nr. 1.C.1
B. Caracteristicile privind amenajarea şi dotarea camerelor destinate executării sancţiunii disciplinare
cu izolarea a persoanelor private de libertate, cu elemente de mobilier, instalaţii igienico-sanitare
antivandalism şi de încălzire
1. Pentru ușile camerelor destinate executării sancţiunii disciplinare cu izolarea persoanelor
private de libertate se urmăresc, cel puţin, următoarele specificaţii:
a) tablă dublu decapată de minim 1 mm grosime, rigidizată cu nervuri longitudinale pentru
funcţionalitate şi durabilitate ridicată, iar în zona sistemului de închidere va fi protejată
suplimentar cu tablă de 4 mm;
b) prevăzută, în partea superioară, cu vizetă, cu lăţimea de 300 mm şi înălţimea de 110 mm şi cu
vizor ce permite observarea panoramică, numai spre interiorul camerei; cu acoperitoare de oţel cu
duritate mare şi înaltă rezistenţă la tăiere;
c) este prevăzută cu încuietoare autoblocantă, iar pe partea din interiorul camerei nu va exista
acces la sistemul de închidere-deschidere;
d) dispozitivul de închidere-asigurare este prevăzut cu sistem de ancorare în minimum 3 puncte,
format din tije de oţel cu duritate mare;
e) va fi prevăzută cu izolație termică şi fonică incombustibilă;
f) va fi vopsită în câmp electrostatic;
g) uşa este dublată de un grilaj in interiorul camerei care să împiedice apropierea persoanelor
private de libertate de uşă, pentru prevenirea unor acţiuni ostile din partea acestora. Acesta este
construit, prin sudură, din bare orizontale de oţel cu secţiune dreptunghiulară şi bare verticale de
oţel cu secţiune rotundă, dispuse într-un cadru cu ochiuri cu lăţimea de maxim 100 mm şi
înălţimea de maxim 150 mm. În partea mediană, grilajul este prevăzut cu un gol cu dimensiuni
identice cu cele ale vizetei practicate în uşă. Grilajul se montează într-un cadru metalic cu
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balamale pivotante acoperite şi se fixează în perete prin ancorare chimică. Este prevăzut cu
broască îngropată cu oprire totală. Grilajul va avea sudurile polizate, marginile rotunjite fără a
exista posibilitatea de dizlocare a unor elemente, va fi grunduit și vopsit în câmp electrostatic.
h) uşa de acces în cameră şi grilajul se deschid numai spre holul secţiei de deţinere şi asigură un nivel
ridicat de securitate al camerei de deţinere.
i) se pot monta sisteme de închidere-deschidere electronică a ușilor și a grilajelor cu acces dinspre
holul secţiei de deţinere, pe bază de cartelă sau cheie magnetică.
2.
Pentru pat se urmăresc, cel puţin, următoarele specificaţii:
a) dimensiunile de construcţie ale acestuia, de regulă, nu depăşesc 900 mm lăţime şi 2000 mm
lungime;
b) este realizat din oțel, profile din oțel, rigidizate prin sudură și încastrate în pardoseală cu elemente
de prindere, tip bolţuri securizate, iar suplimentar poate fi fixat în consolă direct în perete
utilizând bolțuri rezistente la deformare și rupere;
c) suprafaţa utilă a patului este confecţionată din foaie perforată de oţel, cu margini de siguranţă
rotunjite în jurul perimetrului pe muchiile frontale şi laterale;
d) toate elemente metalice vor avea sudurile polizate, marginile rotunjite fără a exista posibilitatea
de dizlocare a unor elemente, va fi grunduit și vopsit in camp electrostatic.
3. Salteaua din dotarea patului este confecţionată din materiale rezistente la uzură și după caz,
impermeabile. Se vor evita elementele metalice din componența acesteia.
4. Pentru masă se urmăresc, cel puţin, următoarele specificaţii:
a) se amplasează, de regulă, la baza ferestrei;
b) este confecţionată din metal, cu margini de siguranţă rotunjite în jurul perimetrului pe muchiile
frontale şi laterale sau confecţionată din material compozit rezistent, incombustibil, cu proprietăți
antivandalism, cu schelet metalic grunduit și vopsit în câmp electrostatic, având toate elementele
de prindere și de ranforsare necesare pentru a oferi rigiditate și rezistență, iar marginile se
realizează prin asamblare mecanică nedemontabilă (sudare sau nituire), fără a exista posibilitatea
de dizlocare a unor elemente;
c) este încastrată în pardoseală cu elemente de prindere, tip bolţuri securizate, iar suplimentar
poate fi fixată în consola direct în perete utilizând bolțuri rezistente la deformare și rupere;
d) are dimensiunile de aproximativ 400 mm lăţimea şi 500 mm lungimea, dimensiuni adaptabile în
funcţie de spaţiul disponibil;
e) se montează pe pardoseală, având blatul la înălțimea de 750-800 mm față de pardoseală.
5. Pentru scaun se urmăresc, cel puţin, următoarele specificaţii:
a) confecționat din metal, cu margini de siguranţă rotunjite în jurul perimetrului pe muchiile frontale
şi laterale sau confectionat din material compozit rezistent, incombustibil, cu proprietăți
antivandalism, cu schelet metalic grunduit și vopsit in camp electrostatic, având toate elementele
de prindere și de ranforsare necesare pentru a oferi rigiditate și rezistență, iar marginile se
realizează prin asamblare mecanică nedemontabilă (sudare sau nituire), fără a exista posibilitatea
de dizlocare a unor elemente;
b) scheletul va fi metalic grunduit și vopsit in camp electrostatic, având toate elementele de prindere
și de ranforsare necesare pentru a oferi rigiditate și rezistență, iar marginile se realizează prin
asamblare mecanică nedemontabilă (sudare sau nituire) fără a exista posibilitatea de dizlocare a
unor elemente;
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c) este încastrat în pardoseală, cu elemente de prindere tip bolţuri securizate.
6. Spaţiul destinat grupului sanitar este separat de restul camerei, fiind practic un volum distinct,
cu acces din spaţiul destinat odihnei propriu-zise.
Grupul sanitar va cuprinde, de regula, următoarele obiecte sanitare: vas wc, rezervor wc, duş,
cădiţă de duş, lavoar, baterii cu accesoriile aferente, oglinda din metal sau plastic.
Toate obiectele sanitare vor fi confecționate din materiale tip antivandalism.
Grupul sanitar este separat de restul camerei printr-un perete despărţitor, construit din materiale
rezistente specifice zidariei. Acest spatiu trebuie să fie ventilat corespunzător astfel încât să se prevină
umezeala şi crearea mucegaiului. În partea superioară a peretelui spre exterior, se pot folosi, dupa caz,
caramizi de ventilatie cu inserție metalică sau ventilator conectat la rețeaua electrică prin exteriorul
clădirii.
Pentru asigurarea intimităţii, la intrarea în acest spaţiu, de regulă, se montează o ușă sau poate fi
prevăzut cu draperie.
Ușa este confectionata din material compozit rezistent, incombustibil, cu proprietăți
antivandalism. Elementele sistemului de susținere al usii, precum si elementele de prindere al acestora
trebuie sa fie confectionate din otel dur galvanizat, pentru a evita ruperea sau smulgerea ușii. Ușa va fi
prevăzută cu broască fără cheie, pentru a nu avea posibilitatea blocării acesteia de către persoanele
private de libertate sau, după caz, ușa poate fi batantă permițând deschiderea acesteia prin
împingere/tragere, având închizatoare magnetică, nefiind astfel prevăzută cu broască și cu mânere.
Pardoseala grupului sanitar va fi realizată din mozaic turnat antiderapant/gresie antiderapantă
sau va avea ca strat de protecție și de finisare vopseluri fabricate pe bază de rășini epoxidice, iar pereții
grupului sanitar vor fi placați cu faianță sau vor fi zugrăviți cu vopseluri pe bază de rășini epoxidice.
7. Pentru lavoar se urmăresc, cel puţin, următoarele specificaţii:
a) este din oțel inoxidabil, cu proprietăți antivandalism. Poate avea aspect satinat;
b) după caz, poate fi umplută cu spuma din poliuretan (pentru evitarea zgomotelor);
c) este prevazut cu baterie, cu proprietăți antivandalism. Poate fi prevăzută cu funcţia de oprire
automata dupa functionarea continua, apa curge cat timp mainile persoanei private de libertate
sunt in raza activa, iar apa se oprește la un timp reglabil de la indepartarea mainilor din zona
activa;
d) este încastrat direct în perete cu elemente de prindere cu rezistenta mecanica mare, pentru a
oferi rigiditate și rezistență la smulgere şi rupere, iar toate marginile vor fi nituite, fără a exista
posibilitatea de dizlocare a elementelor componente;
e) permite alimentarea cu apă direct, mascând țevile și conductele astfel încât persoana privată de
libertate să nu aibă acces la acestea sau, pentru a evita contactul cu acestea, se vor amenaja
camere de service.
8. Pentru vasul de WC se urmăresc, cel puţin, următoarele specificaţii:
a) este din oțel inoxidabil, cu proprietăți antivandalism. Poate avea aspect satinat;
b) este prevăzut cu evacuare verticală sau orizontală;
c) are o formă care asigură curgerea apei în flux circular;
d) după caz, poate fi umplut cu spumă din poliuretan (pentru evitarea zgomotelor);
e) este prevăzut cu mecanism de spălare, acţionat manual printr-un buton, prin împingere;
f) este încastrat în perete si/sau in pardoseala, cu elemente de prindere cu rezistenta mecanica
mare, pentru a oferi rigiditate și rezistență la smulgere şi rupere, iar toate marginile vor fi nituite,
fără a exista posibilitatea de dizlocare a elementelor componente;
g) permite alimentarea cu apă direct, mascând țevile și conductele astfel încât persoana privată de
libertate să nu aibă acces la acestea sau, pentru a evita contactul cu acestea, se vor amenaja
camere de service.
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In unele cazuri, când spațiul disponibil nu permite amplasarea vasului wc, a duşului şi a cadiței de
duş, se pot monta vase wc de tip turcesc din oţel inoxidabil, cu proprietăți antivandalism, pentru montaj
încastrat sau pe pardoseală, având suprafața antiaderentă.
9. Lavoarul şi vasul de WC pot fi de tip monobloc, construite în sistem antivandalism si se va
urmari, pe cat posibil, urmatoarele specificatii:
a) este construit din oțel inoxidabil, dintr-o singură piesă. Poate avea aspect satinat;
b) îmbinările sunt nedemontabile si fara fisuri;
c) este încastrat în perete si in pardoseala, cu elemente de prindere cu rezistenta mecanica mare,
pentru a oferi rigiditate și rezistență la smulgere şi rupere, iar toate marginile vor fi nituite, fără a
exista posibilitatea de dizlocare a elementelor componente;
d) după caz, poate fi umplut cu spuma din poliuretan (pentru evitarea zgomotelor tipice din metal);
e) permite alimentarea cu apă direct, mascând țevile și conductele astfel încât persoana privată de
libertate să nu aibă acces la acestea sau, pentru a evita contactul cu acestea, se vor amenaja
camere de service.
Deasupra lavoarului se poate monta o poliţă.
10. Pentru poliţă se urmăresc, cel puţin, următoarele specificaţii:
a) este construită din material compozit rezistent (extrem de dur), cu proprietăți antivandalism;
b) este realizata dintr-o singură bucată, fără îmbinări sau fisuri;
c) suprafaţa este finisată astfel încât să permită menţinerea igienei, să fie uşor de curăţat şi să fie
rezistentă la depuneri;
d) prinderea în perete se face cu bolţuri securizate;
e) dimensiunea nu depăşeşte, de regulă, 300 mm x 125 mm.
11. Oglinda se poziţionează deasupra lavoarului, urmărindu-se, cel puţin, următoarele specificaţii:
a) este plată, din oţel inoxidabil sau din plastic dur (material compozit), cu proprietăți antivandalism;
b) are finisare lucioasă şi înalt reflectantă;
c) rezistentă la zgâriere, cojiri şi depuneri;
d) este incastrata in perete cu şuruburi de prindere rezistente la rupere, smulgere şi tăiere;
e) dimensiunea nu depăşeşte, de regulă, 300 mm x 300 mm;
f) are finisare lucioasă a tuturor suprafeţelor exterioare, fără a exista posibilitatea de dizlocare a
elementelor componente;
12. Pentru duş se urmăresc, cel puţin, următoarele specificaţii:
a) este construit din oţel inoxidabil, cu proprietăți antivandalism;
b) permite alimentarea cu apă direct, fără ca persoana privată de libertate să aibă acces la conducte
si tevi, acestea fiind mascate intr-o cutie de montaj din inox, incastrata in perete cu şuruburi de
prindere rezistente la rupere, smulgere şi tăiere;
c) rozeta de duş este construit dintr-o singură piesă, din oţel inoxidabil, fixata în cutia de montaj, iar
piesele din interiorul lui sunt realizate dintr-un material ce nu permite depunerea calcarului;
d) bateria de duș sau, după caz, butonul de pornire-oprire cu regulator de temperatură şi cantitate a
apei sunt realizate din oţel inoxidabil;
e) poate fi prevăzut cu funcţia de oprire automata după funcţionarea continua.
13. Pentru cădița de duş se urmăresc, cel puţin, următoarele specificaţii:
a) este construita din oţel inoxidabil, cu proprietăți antivandalism;
b) montată pe pardoseala;
c) este rezistentă la uzură şi lovituri;
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d) este construită dintr-o singură piesă, fără îmbinări sau fisuri;
e) suprafaţa exterioară este şlefuită şi antiaderentă;
f) nu depăşeşte dimensiunea 750 mm x 750 mm.
După caz, în funcție de dimensiunile actuale ale spațiilor, funcția cădiței de duș o poate prelua
vasul de wc de tip turcesc din oţel inoxidabil, cu proprietăți antivandalism, montat încastrat sau pe
pardoseală, cu suprafața antiaderentă.
Pe acelaşi perete, se montează sistemul de comunicare de tip interfon şi terminalul sistemului de
radioficare.
Iluminatul de veghe permite supravegherea pe timpul nopţii fără a perturba somnul persoanelor
private de libertate. Echipamentul electric este de tip monobloc, montat îngropat în tencuială, permițând
reglajul de iluminat cu ajutorul unui potențiometru rotativ.
Ca sursă de încălzire se vor monta calorifere din oțel racordate la încălzirea centralizată a cladirii
și încastrate în peretele exterior, cu elemente de prindere cu bolturi rezistente la deformare şi rupere.
In jurul sursei de încalzire se montează un sistem de protecţie metalic, realizat din bare de otel
verticale si orizontale, prin sudură, prevazut cu un gol cu dimensiunile necesare pentru a avea acces la
robinetii caloriferului. Acest gol va fi prevazut cu o acoperitoare de oţel, pentru a impiedica contactul
persoanelor private de libertate cu robinetii caloriferului. Sistemul de protecție metalic se incastreaza în
perete cu elemente de prindere cu bolturi rezistente la deformare şi rupere.
Pentru asigurarea unei temperaturi optime, în partea superioară a peretelui spre exterior, se pot
monta aparate de aer condiționat, având puterea de răcire dimensionată în funcție de suprafața
camerei, numărul de persoane private de libertate si generatoarele de căldură. În interiorul camerei de
cazare nu trebuie să existe tubulatura de ventilație și cablul necesar alimentării cu energie electrică,
acestea se vor îngropa în perete, sau vor fi montate aparent, cu o mască confecționată din material
compozit rezistent, incombustibil, cu proprietăți antivandalism, pentru a evita contactul direct al
persoanelor private de libertate cu acestea.
Pentru a minimaliza accesul persoanelor private de libertate la aparatul de aer condiționat, se pot
monta cutii pentru a încorpora întreg aparatul. Cutia va fi prinsă direct în perete cu ajutorul unor
elemente de prindere, rezistente la deformare şi rupere, și va fi confecționată din material compozit
rezistent, incombustibil, cu proprietăți antivandalism și rezistent la rupere și smulgere.
Pentru asigurarea unui climat favorabil în perioada de iarnă și în perioada de vară, se pot monta
sisteme de ventilație/climatizare complexe centralizate.
Pardoseala din camera destinate executării sancţiunii disciplinare cu izolarea a persoanelor
private de libertate va fi realizată din mozaic turnata sau va avea ca strat de protecție și de finisare
decorativă vopseluri fabricate pe baza de rășini epoxidice, iar pereții camerei vor fi zugraviți cu vopseluri
pe bază de rășini epoxidice/vopseluri lavabile.
14. Pentru ferestre se urmăresc, cel puțin, următoarele specificaţii:
a) ferestrele sunt confecţionate din tâmplărie cu profile PVC, cu geam antiglont sau geam securizat
prevazut cu folie antiefracţie pe ambele foi de geam. Materialele folosite la confectionarea
ferestrelor vor fi de calitate superioara.
b) ferestrele camerelor trebuie să fie suficient de mari, astfel încât persoanele private de libertate să
poată citi la lumină naturală în condiţii normale şi să permită pătrunderea aerului proaspăt.
c) la fereastră se montează gratii pe partea exterioară a ferestrei şi se fixează în structura de
rezistenţă a construcţiei, prin ancorare chimica sau prin orice alte mijloace mecanice care să
permită fixarea acestora. Gratiile au aceleaşi caracteristici ca şi grilajul de la uşa de acces în camera
de cazare.
d) totodată, între gratiile metalice și fereastră se montează o plasă din sârmă zincată împletită, având
dimensiunile ochiurilor reduse, de maxim 10 mm x 10 mm, fixată în perete de rezistenţă.
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e) accesul persoanelor private de libertate la mecanismul de închidere/deschidere al ferestrelor se va
realiza pe cât posibil direct, sau după caz, se vor monta sisteme de deschidere/deschidere la
înălțime.
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Anexa nr. 1.D

Amenajarea și dotarea camerelor destinate depozitării bunurilor
persoanelor private de libertate
A. Dotarea camerelor destinate depozitării bunurilor persoanelor private de libertate cuprinde:
1) Uşă metalică
2) Rafturi metalice
3) Dulapuri metalice

B. Caracteristicile privind amenajarea şi dotarea camerelor destinate depozitării bunurilor persoanelor
private de libertate
1. Spaţiul destinat depozitarii bunurilor persoanelor private de libertate va cuprinde, de regula,
următoarele:
a) rafturi metalice cu polițe, prima montată la 10 cm de pardoseală. Distanta intre polite si
dimensiunile acestora vor fi dimensionate astfel incat sa corespunda tuturor categoriilor de bunuri.
Structura de rezistenta pentru sustinerea rafturilor este confectionata din otel inoxidabil. Aceasta va fi
încastrata în pardoseală cu elemente de prindere, tip bolţuri securizate, iar suplimentar poate fi fixat în
consolă direct de perete cu bolturi rezistente la deformare şi rupere. Toate elementele metalice vor avea
sudurile polizate, marginile rotunjite, grunduit și vopsite în camp electrostatic.
b) dulapuri metalice prevazute in interior cu casete ce se inchid cu chei, pentru depozitarea
bunurilor şi obiectelor de valoare. Structura metalica este vopsita in camp electrostatic. Dulapurile vor
avea două usi simetrice prevazute cu incuietoare, iar acestea vor fi ranforsate cu amortizoare pentru
zgomot. Casetele vor fi de dimensiuni egale, dispuse pe orizontala in 2 randuri, iar pe verticala pe toata
inaltimea dulapului.
c) ușa este confecţionată din metal, cu margini de siguranţă rotunjite în jurul perimetrului pe
muchiile frontale şi laterale, prevăzută cu încuietoare autoblocantă, dispozitivul de închidere-asigurare
este prevăzut cu sistem de ancorare în minimum 3 puncte, format din tije de oţel. Ușa va fi grunduită și
vopsită în câmp electrostatic.
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Anexa nr. 1.E

A.
1)
2)
3)
4)
5)

Amenajarea și dotarea camerelor spaţiilor destinate plimbării
persoanelor private de libertate
Dotarea camerelor spaţiilor destinate plimbării persoanelor private de libertate cuprinde:
împrejmuire beton armat
canal colector
uşă metalică cu grilaj
copertină
bancă

B. Caracteristicile privind amenajarea si dotarea spaţiilor destinate plimbării persoanelor private de
libertate
Spaţiul destinat plimbării persoanelor private de libertate va cuprinde, de regula, următoarele:
a) Împrejmuire cu înălțimea de minim 4.00 m, din beton armat/zidărie din cărămidă cu grosimea de
40 cm;
b) Canal colector care facilitează evacuarea apei pluviale;
c) Uşă metalică tip arest având următoarele specificaţii:
- tablă dublu decapată de minim 1 mm grosime, rigidizată cu nervuri longitudinale pentru
funcţionalitate şi durabilitate ridicată, iar în zona sistemului de închidere va fi protejată
suplimentar cu tablă de 4 mm;
- prevăzută, în partea superioară, cu vizetă, cu lăţimea de 300 mm şi înălţimea de 110 mm şi cu
vizor ce permite observarea panoramică, numai spre interiorul camerei; cu acoperitoare de oţel
cu duritate mare şi înaltă rezistenţă la tăiere;
- este prevăzută cu încuietoare autoblocantă, iar pe partea din interiorul camerei nu va exista
acces la sistemul de închidere-deschidere;
- dispozitivul de închidere-asigurare este prevăzut cu sistem de ancorare în minimum 3 puncte,
format din tije de oţel cu duritate mare;
- va fi prevăzută cu izolație termică şi fonică incombustibilă;
- va fi vopsită în câmp electrostatic;
- uşa este dublată de un grilaj in interiorul spațiului destinat plimbării care să împiedice
apropierea persoanelor private de libertate de uşă, pentru prevenirea unor acţiuni ostile din
partea acestora. Acesta este construit, prin sudură, din bare orizontale de oţel cu secţiune
dreptunghiulară şi bare verticale de oţel cu secţiune rotundă, dispuse într-un cadru cu ochiuri
cu lăţimea de maxim 100 mm şi înălţimea de maxim 150 mm. În partea mediană, grilajul este
prevăzut cu un gol cu dimensiuni identice cu cele ale vizetei practicate în uşă. Grilajul se
montează într-un cadru metalic cu balamale pivotante acoperite şi se fixează în perete prin
ancorare chimică. Este prevăzut cu broască îngropată cu oprire totală. Grilajul va avea sudurile
polizate, marginile rotunjite fără a exista posibilitatea de dizlocare a unor elemente, va fi
grunduit și vopsit in camp electrostatic.
- uşa de acces în cameră şi grilajul se deschid numai spre exteriorul spațiului destinat plimbării
persoanelor private de libertate şi asigură un nivel ridicat de securitate al camerei de deţinere.
- se pot monta sisteme de închidere-deschidere electronică a ușilor și a grilajelor cu acces
dinspre exteriorul spațiului destinat plimbării, pe bază de cartelă sau cheie magnetică.
d) Plasă din sârmă zincată împletită, având dimensiunile ochiului reduse montată la nivelul peretelui,
suplimentar, pentru o siguranță sporită se poate realiza un grilaj din bare de oțel, având
caracteristicile asemănătoare grilajului de la ușă.
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e) Pentru a permite acordarea dreptului la plimbare si în condiții meteo nefavorabile se va monta o
confecţie metalică prevăzută cu structură tip copertină, supraînățată la o distanță de aproximativ
50 cm față de nivelul pereților și va fi prevăzută cu învelitoare ce asigură protecție la intemperii,
protecție solară si totodată să permită pătrunderea luminii naturale. Copertina va acoperi parțial
spațiul destinat plimbării persoanelor private de libertate.
f) Pardoseala spațiului destinat plimbării persoanelor private de libertate va fi realizată din mozaic
turnat antiderapant sau va avea ca strat de protecție si de finisare decorativa vopseluri fabricate pe
baza de rășini epoxidice, iar pereții vor fi zugrăviți cu vopseluri pe bază de rășini epoxidice/
vopseluri lavabile.
g) Banca este confecţionată din metal, cu margini de siguranţă rotunjite în jurul perimetrului pe
muchiile frontale şi laterale sau confectionată din material compozit rezistent, incombustibil, cu
proprietăți antivandalism, cu schelet metalic grunduit și vopsit in camp electrostatic, având toate
elementele de prindere și de ranforsare necesare pentru a oferi rigiditate și rezistență, iar
marginile se realizează prin asamblare mecanică nedemontabilă (sudare sau nituire), fără a exista
posibilitatea de dizlocare a unor elemente;
h) Se pot monta bare fixe încastrate în ziduri sau alte aparate de gimnastica destinate pentru
efectuarea exercițiilor fizice;
i) Sistem de supraveghere video .
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Amenajarea și dotarea camerelor destinate efectuării exerciţiilor fizice
de către persoanele private de libertate

Anexa nr. 1.F

A. Dotarea camerelor destinate efectuării exerciţiilor fizice de către persoanele private de libertate
cuprinde:
1) fereastră cu gratii
2) uşă metalică cu grilaj
3) bancă
4) aparate de gimnastică
5) aparat de aer condiționat
6) interfon terminal sistem radioficare
7) sistem de supraveghere video
B. Caracteristicile privind amenajarea şi dotarea camerelor destinate efectuării exerciţiilor fizice de
către persoanele private de libertate, cu elemente de mobilier, instalaţii igienico-sanitare
antivandalism şi de încălzire
La nivelul centrului, se pot fi amenaja în incinta sectorului de cazare, spaţii destinate efectuării
exerciţiilor fizice.
1. Pentru ușile camerelor destinate efectuării exerciţiilor fizice de către persoanelor private de
libertate se urmăresc, cel puţin, următoarele specificaţii:
a) tablă dublu decapată de minim 1 mm grosime, rigidizată cu nervuri longitudinale pentru
funcţionalitate şi durabilitate ridicată, iar în zona sistemului de închidere va fi protejată
suplimentar cu tablă de 4 mm;
b) prevăzută, în partea superioară, cu vizetă, cu lăţimea de 300 mm şi înălţimea de 110 mm şi cu
vizor ce permite observarea panoramică, numai spre interiorul camerei; cu acoperitoare de oţel cu
duritate mare şi înaltă rezistenţă la tăiere;
c) este prevăzută cu încuietoare autoblocantă, iar pe partea din interiorul camerei nu va exista acces
la sistemul de închidere-deschidere;
d) dispozitivul de închidere-asigurare este prevăzut cu sistem de ancorare în minimum 3 puncte,
format din tije de oţel cu duritate mare;
e) va fi prevăzută cu izolație termică şi fonică incombustibilă;
f) va fi vopsită în câmp electrostatic;
g) uşa este dublată de un grilaj in interiorul camerei care să împiedice apropierea persoanelor
private de libertate de uşă, pentru prevenirea unor acţiuni ostile din partea acestora. Acesta este
construit, prin sudură, din bare orizontale de oţel cu secţiune dreptunghiulară şi bare verticale de
oţel cu secţiune rotundă, dispuse într-un cadru cu ochiuri cu lăţimea de maxim 100 mm şi
înălţimea de maxim 150 mm. În partea mediană, grilajul este prevăzut cu un gol cu dimensiuni
identice cu cele ale vizetei practicate în uşă. Grilajul se montează într-un cadru metalic cu
balamale pivotante acoperite şi se fixează în perete prin ancorare chimică. Este prevăzut cu
broască îngropată cu oprire totală. Grilajul va avea sudurile polizate, marginile rotunjite fără a
exista posibilitatea de dizlocare a unor elemente, va fi grunduit și vopsit in camp electrostatic.
h) uşa de acces în cameră şi grilajul se deschid numai spre holul secţiei de deţinere şi asigură un nivel
ridicat de securitate al camerei de deţinere.
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i) se pot monta sisteme de închidere-deschidere electronică a ușilor și a grilajelor cu acces dinspre
holul secţiei de deţinere, pe bază de cartelă sau cheie magnetică.
Lângă ușă se montează sistemul de comunicare de tip interfon şi terminalul sistemului de
radioficare.
Ca sursă de încălzire se vor monta calorifere din oțel racordate la încălzirea centralizată a cladirii
și încastrate în peretele exterior, cu elemente de prindere cu bolturi rezistente la deformare şi rupere.
In jurul sursei de încalzire se montează un sistem de protecţie metalic, realizat din bare de otel
verticale si orizontale, prin sudură, prevazut cu un gol cu dimensiunile necesare pentru a avea acces la
robinetii caloriferului. Acest gol va fi prevazut cu o acoperitoare de oţel, pentru a impiedica contactul
persoanelor private de libertate cu robinetii caloriferului. Sistemul de protecție metalic se incastreaza în
perete cu elemente de prindere cu bolturi rezistente la deformare şi rupere.
Pentru asigurarea unei temperaturi optime, în partea superioară a peretelui spre exterior, se pot
monta aparate de aer condiționat, având puterea de răcire dimensionată în funcție de suprafața
camerei, numărul de persoane private de libertate si generatoarele de căldură. În interiorul camerei de
cazare nu trebuie să existe tubulatura de ventilație și cablul necesar alimentării cu energie electrică,
acestea se vor îngropa în perete, sau vor fi montate aparent, cu o mască confecționată din material
compozit rezistent, incombustibil, cu proprietăți antivandalism, pentru a evita contactul direct al
persoanelor private de libertate cu acestea.
Pentru a minimaliza accesul persoanelor private de libertate la aparatul de aer condiționat, se pot
monta cutii pentru a încorpora întreg aparatul. Cutia va fi prinsă direct în perete cu ajutorul unor
elemente de prindere, rezistente la deformare şi rupere, și va fi confecționată din material compozit
rezistent, incombustibil, cu proprietăți antivandalism și rezistent la rupere și smulgere.
Pentru asigurarea unui climat favorabil în perioada de iarnă și în perioada de vară, se pot monta
sisteme de ventilație/climatizare complexe centralizate.
Pardoseala camerei destinată efectuării exerciţiilor fizice de către persoanele private de libertate
va fi realizată din mozaic turnat sau va avea ca strat de protecție și de finisare decorativă vopseluri
fabricate pe baza de rășini epoxidice, iar pereții camerei vor fi zugraviți cu vopseluri pe bază de rășini
epoxidice/vopseluri lavabile.
Se pot monta bare fixe încastrate în ziduri sau alte aparate de gimnastica destinate pentru
efectuarea exercițiilor fizice.
Pentru ferestre se urmăresc, cel puțin, următoarele specificaţii:
a) ferestrele sunt confecţionate din tâmplărie cu profile PVC, cu geam antiglonț sau geam securizat
prevăzut cu folie antiefracţie pe ambele foi de geam.
b) ferestrele camerelor trebuie să fie suficient de mari, astfel încât persoanele private de libertate să
poată citi la lumină naturală în condiţii normale şi să permită pătrunderea aerului proaspăt.
c) la fereastră se montează gratii pe partea exterioară a ferestrei şi se fixează în structura de
rezistenţă a construcţiei, prin ancorare chimica sau prin orice alte mijloace mecanice care să
permită fixarea acestora. Gratiile au aceleaşi caracteristici ca şi grilajul de la uşa de acces în camera
de cazare.
d) totodată, între gratiile metalice și fereastră se montează o plasă din sârmă zincată împletită, având
dimensiunile ochiurilor reduse, de maxim 10 mm x 10 mm, fixată în perete de rezistenţă.
e) accesul persoanelor private de libertate la mecanismul de închidere/deschidere al ferestrelor se va
realiza pe cât posibil direct, sau după caz, se vor monta sisteme de deschidere/deschidere la
înălțime.
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Amenajarea și dotarea camerelor de acordare a dreptului la vizită
A. Dotarea camerelor de acordare a dreptului la vizită cuprinde:
1) fereastră cu gratii
2) uşă pentru acces persoane private de libertate
3) ușă pentru acces vizitatori
4) masă spațiu persoană privată de libertate
5) masă spațiu vizitator
6) scaun
7) aparat de aer condiționat
8) sistem de comunicație între vizitator și persoana privată de libertate
9) sistem de transmitere a documentelor
10) sistem de supraveghere video

Anexa nr. 1.G

B. Caracteristicile privind amenajarea şi dotarea camerelor destinate acordării dreptului la vizită cu
dispozitiv de separare
Camerele de acordare a dreptului la vizită se prevăd cu dispozitiv de separare între persoanele
private de libertate şi persoanele vizitatoare, realizat din geam antiglonț sau geam securizat, prevăzut cu
un sistem audio de comunicaţie.
Accesul persoanelor private de libertate şi al persoanelor vizitatoare în camera de acordare a
dreptului la vizită se face, de regulă, prin intermediul unor intrări separate.
În cazul în care nu se poate realiza accesul prin intrări separate, peretele despărțitor dintre cele
două spații va fi prevăzut cu o ușă confecționată din material compozit rezistent (extrem de dur) cu
proprietăți antivandalism.
Pentru acordarea dreptului la vizită cu apărătorul, notari publici, executori judecătoreşti,
mediatori ori de alte persoane cu atribuţii oficiale şi funcţionarii reprezentanţelor diplomatice sau
consulare, peretele despărțitor dintre cele două spații va fi prevăzut cu sertar transfer cu preluare
indirectă și sistem de blocare, care să permită transmiterea de înscrisuri cu dimensiuni comparabile cu
cea a unui top de hârtie format A4. Transmiterea de înscrisuri se poate realiza și prin intermediul unui
panou mobil, tip vizetă, din materiale rezistente, amplasat la baza geamului care permite vizualizarea
între persoane, care să permită transferul de înscrisuri cu dimensiuni comparabile cu cea a unui top de
hârtie format A4.
Supravegherea persoanelor private de libertate aflate în interiorul camerei de acordare a
dreptului la vizită se efectuează, prin intermediul unui geam, dintr-o încăpere alăturată (hol) care să
permită vizualizarea întregii camere sau prin intermediul camerelor video.
1. Camerele de acordare a dreptului la vizită cu dispozitiv de separare pentru persoanele private de
libertate vor cuprinde, de regulă, următoarele:
a) separarea între persoanele private de libertate şi vizitatori se realizează prin perete despărțitor
din zidărie neportantă sau din panou din material rezistent, prevăzut cu geam antiglonț sau geam
securizat cu folie antiefracţie pe ambele foi, care să permită vizualizarea între persoane;
b) sistem de comunicație tip interfon între vizitator și persoana privată de libertate, format din 2
unităţi separate, prevăzute fiecare cu receptor telefonic (microfon şi difuzor) şi cablu spiralat de
legătură cu unitatea centrală;
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c) spațiul destinat persoanelor private de libertate și spațiul destinat vizitatorilor vor fi prevăzute cu
un scaun/scaune și o masă/poliță;
d) în situația în care sunt amenajate spații tip cabină acestea vor fi dotate cu obiectele de mobilier
de la lit. c), iar pentru separarea persoanelor private la libertate, se vor monta paravane din
materiale rezistente;.
2. Pentru scaunul din spațiul destinat persoanelor private de libertate se urmăresc, cel puţin,
următoarele specificaţii:
a) confecționat din metal, cu margini de siguranţă rotunjite în jurul perimetrului pe muchiile frontale
şi laterale sau confecţionat din material compozit rezistent, incombustibil, cu proprietăți
antivandalism, cu schelet metalic grunduit și vopsit in câmp electrostatic, având toate elementele
de prindere și de ranforsare necesare pentru a oferi rigiditate și rezistență, iar marginile se
realizează prin asamblare mecanică nedemontabilă (sudare sau nituire), fără a exista posibilitatea
de dizlocare a unor elemente;
b) scheletul va fi metalic grunduit și vopsit in câmp electrostatic, având toate elementele de prindere
și de ranforsare necesare pentru a oferi rigiditate și rezistență, iar marginile se realizează prin
asamblare mecanică nedemontabilă (sudare sau nituire), fără a exista posibilitatea de dizlocare a
unor elemente și va fi încastrat în pardoseală, cu elemente de prindere tip bolţuri securizate.
3. Pentru masă/poliță se urmăresc, cel puţin, următoarele specificaţii:
a) se amplasează, de regulă, la baza geamului care permite vizualizarea între persoane;
b) este confecţionată din metal, cu margini de siguranţă rotunjite în jurul perimetrului pe muchiile
frontale şi laterale sau confectionata din material compozit rezistent, incombustibil, cu proprietăți
antivandalism, cu schelet metalic grunduit și vopsit in camp electrostatic, având toate elementele
de prindere și de ranforsare necesare pentru a oferi rigiditate și rezistență, iar marginile se
realizează prin asamblare mecanică nedemontabilă (sudare sau nituire), fără a exista posibilitatea
de dizlocare a unor elemente;
c) va fi încastrată în consola direct în perete și prevăzută cu un sistem de prindere pentru plierea
acesteia utilizând bolțuri rezistente la deformare și rupere sau, după caz, poate fi încastrata în
pardoseală cu elemente de prindere, tip bolţuri securizate;
d) dimensiunile vor fi adaptabile în funcţie de spaţiul disponibil și se montează pe pardoseală, având
blatul la înălțimea de 750-800 mm față de pardoseală.
4. Pentru ferestre se urmăresc, cel puțin, următoarele specificaţii:
a) sunt confecţionate din tâmplărie cu profile PVC, cu geam antiglonţ sau geam securizat prevăzut cu
folie antiefracţie pe ambele foi de geam.
b) se montează gratii pe partea exterioară a ferestrei şi se fixează in structura de rezistenţă a
construcţiei, prin ancorare chimica sau prin orice alte mijloace mecanice care să permită fixarea
acestora. Gratiile au aceleaşi caracteristici ca şi grilajul de la uşa de acces în camera de cazare.
C. Caracteristicile privind amenajarea şi dotarea camerelor destinate acordării dreptului la vizită fără
dispozitiv de separare
Camera destinată acordării dreptului la vizită va fi amenajată cu respectarea caracteristicilor
prevăzute la punctele A şi B din Anexa nr. 1.G, cu excepția dispozitivului de separare.
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Anexa nr. 1.H
Amenajarea și dotarea spațiului/camerei de acordare a dreptului la convorbiri telefonice și comunicări
on-line
A. Dotarea spațiului/camerei de acordare a dreptului la convorbiri telefonice și comunicări on-line
cuprinde:
1) fereastră cu gratii conform anexei nr. 1.G.4
2) uşă
3) masă
4) scaun
5) posturi telefonice
6) tehnica de calcul pentru comunicări on-line
7) sistem de supraveghere video
Anexa nr. 1.H.1
B. Caracteristicile privind amenajarea şi dotarea spațiului/camerei pentru acordarea dreptului la
convorbiri telefonice și comunicări on-line
1. Spaţiul destinat va cuprinde, de regula, urmatoarele:
a) Post telefonic antivandalism. În situația în care sunt prevăzute mai multe posturi telefonice
acestea vor fi despărțite de paravane transparente de protecție, securizate si montate pe un blat
metalic. Structura de rezistenta a blatului este confectionata din otel inoxidabil si încastrata în
pardoseală cu elemente de prindere, tip bolţuri securizate;
b) tehnica de calcul (Staţie PC- cu toate accesoriile incluse) dedicată, prin intermediul căreia se vor
efectua convorbirile on-line, completată cu masă și scaun metalic, încastrate în pardoseală, cu
elemente de prindere, tip bolţuri securizate;
c) Staţia de lucru de tip PC va fi conectată la reţeaua publică INTERNET și echipată cu mouse,
tastatură, cameră video de tip WEB cu microfon încorporat şi sistem audio de boxe tip PC, în
configuraţie 2.0;
d) Se va asigura securizarea stației de lucru PC conectate la reţeaua publică INTERNET;
e) Conexiunea la INTERNET va avea disponibilă o lărgime de bandă care să suporte traficul de date
(audio-video sincronizat), în timp real, necesar aplicaţiei de comunicare on-line stabilită;
f) Pentru iniţierea apelurilor audio-video va fi selectată o aplicaţie software, dintr-o suită de asfel de
aplicaţii utilizate pe scară largă pentru apeluri audio-video. Aplicaţia va trebui să fie compatibilă
cu platforma Microsoft Windows;
g) Comunicarea on-line poate fi efectuată între persoanele private de libertate din centrele
subordonate SCRAP, precum şi între persoanele private de libertate şi persoanele din exterior,
aflate în stare de libertate;
h) Managementul comunicărilor on-line (programări, disponibilităţi, reprogramări, cereri, etc.) va fi
efectuat prin intermediul unei aplicaţii software dedicate;
i) Corespondentul din exterior care urmează să comunice on-line cu persoana privată de libertate
va trebui să fie conectat (activ) în aplicaţia de comunicare audio video, cu cel puţin 10 minute
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înainte de ora stabilită pentru comunicarea on-line, în caz contrar convorbirea urmând să fie
reprogramată la o dată ulterioară.
j) În cazul apariţiei unor deficienţe de natură tehnică (pene de curent, conexiune de internet
slabă), ce nu permit reluarea convorbirii on-line în maxim 30 minute, convorbirea on-line va fi
replanificată la o dată ulterioară.
k) Pentru prevenirea unor întreruperi de scurtă durată ale alimentarii cu energie electrică se va
utiliza, pentru fiecare Staţie PC în parte, un echipament de tip UPS, dimensionat corespunzător,
astfel încât să poată asigure continuitatea alimentării cu energie electrică pentru minim 10
minute;
l) Pentru probarea unor acţiuni necorespunzătoare, efectuate de persoana lipsită de libertate, în
cadrul comunicării on-line, se impune existenţa unui registru de loguri de activitate şi/sau
stocarea conţinutului/traficului efectuat.
m) Cablurile se protejează, pe cât posibil, cu o mască confecționată din material compozit rezistent
(extrem de dur), cu proprietăți antivandalism, ignifug și rezistent la rupere și smulgere, pentru a
evita contactul direct al persoanelor private de libertate cu acestea;
n) Sistem de supraveghere video.
După caz, spațiul se poate dota cu mobilier (scaun+masă) pentru buna desfasurare a activitatii
politistului.
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Anexa nr. 1.I
Amenajarea și dotarea camerei cu destinația bibliotecă
Fereastră cu gratii
Uşă metalică
Masă
Scaune
Rafturi metalice pentru depozitarea cărtilor
Sistem de supraveghere video
Anexa nr. 1.I.1
Caracteristicile privind amenajarea şi dotarea camerei cu destinația bibliotecă
Biblioteca va fi amenajată, de regulă, într-o cameră prevăzută cu ușă metalică și fereastră cu
gratii cu aceleași caracteristici ca cele din anexa nr. 1.A și va fi dotată cu:

- obiecte de mobilier (masă și scaune) având aceleași specificații ca cele din anexa nr. 1.A, cu
excepția dimensiunilor, iar acestea vor fi încastrate în pardoseală cu elemente de prindere, tip
bolţuri securizate.

- Rafturi metalice cu polițe, prima montată la 10 cm de pardoseală. Structura de rezistenta pentru
sustinerea rafturilor este realizată din otel inoxidabil, avand caracteristici mecanice de înaltă
rezistenţă. Aceasta va fi încastrata în pardoseală cu elemente de prindere, tip bolţuri securizate,
iar suplimentar poate fi fixat în consolă direct de perete cu bolturi rezistente la deformare şi
rupere. Toate elementele metalice vor avea sudurile polizate, marginile rotunjite, grunduit și
vopsite în camp electrostatic.
În lipsa unei camere cu destinația bibliotecă, rafturile pentru depozitarea fondului de carte pot fi
amenajate în alte spații accesibile persoanelor private de libertate, fără a afecta buna desfășurare a
activităților centrului.
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ANEXA nr. 2 a
MODEL PROCES-VERBAL PRIMIRE ÎN CENTRU
Inspectoratul General al Poliţiei Române
D.G.P.M.B./ I.P.J. ____________________
Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă
PROCES-VERBAL
Anul ______, luna _______________, ziua ____, ora _____
__________________________________, din cadrul ______________
(Gradul, numele și prenumele)

Azi data de mai sus, cu ocazia primirii în centru a persoanei privată de
libertate _______________________________, domiciliat(ă) în__________
_______________________________, cu CNP _____________________
în conformitate cu prevederile art. 43 din Legea 254/2013 privind
executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul
procesului penal am procedat la :
I.
Comunicarea locului unde este deținuț:
Persoana privată de libertate a încunoştiinţat personal/prin administrația
centrului, pe _______________________________________ în calitate
de ______________ la numărul de telefon __________________ despre
faptul că a fost încarcerată la data de _____________, ora___, în Centrul
de Reţinere şi Arestare Preventivă ______________________, potrivit art.
103 din H.G. 157/2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a
Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de
libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
II.
Informarea cu privire la drepturi, obligații și interdicții, precum
și cu privire la recompensele care pot fi acordate, abateri și sancțiuni
disciplinare care pot fi aplicate conform Legii nr. 254/2013, inclusiv
dispozițiile art. 228, alin. 2-5 din Codul de procedură penală, astfel:
a) Dispozițiile art. 228, alin. 2-5 din Codul de procedură penală:
(2) Persoanei faţă de care s-a dispus măsura arestării preventive i se
comunică, sub semnătură, în scris, drepturile prevăzute la art. 83
(Drepturile inculpatului: În cursul procesului penal, inculpatul are
următoarele drepturi: a) dreptul de a nu da nicio declaraţie pe parcursul
procesului penal, atrăgându-i-se atenţia că dacă refuză să dea declaraţii
nu va suferi nicio consecinţă defavorabilă, iar dacă va da declaraţii acestea
vor putea fi folosite ca mijloace de probă împotriva sa; a^1) dreptul de a fi
informat cu privire la fapta pentru care este cercetat şi încadrarea juridică a

acesteia;b) dreptul de a consulta dosarul, în condiţiile legii; c) dreptul de a
avea un avocat ales, iar dacă nu îşi desemnează unul, în cazurile de
asistenţă obligatorie, dreptul de a i se desemna un avocat din oficiu; d)
dreptul de a propune administrarea de probe în condiţiile prevăzute de
lege, de a ridica excepţii şi de a pune concluzii; e) dreptul de a formula
orice alte cereri ce ţin de soluţionarea laturii penale şi civile a cauzei; f)
dreptul de a beneficia în mod gratuit de un interpret atunci când nu
înţelege, nu se exprimă bine sau nu poate comunica în limba română; g)
dreptul de a apela la un mediator, în cazurile permise de lege; g^1) dreptul
de a fi informat cu privire la drepturile sale; h) alte drepturi prevăzute de
lege.), dreptul prevăzut la art. 210 alin. (1) şi (2) [Încunoştinţarea
despre reţinere: (1) Imediat după reţinere, persoana reţinută are dreptul
de a încunoştinţa personal sau de a solicita organului judiciar care a dispus
măsura să încunoştinţeze un membru al familiei sale ori o altă persoană
desemnată de aceasta despre luarea măsurii reţinerii şi despre locul unde
este reţinută. (2) Dacă persoana reţinută nu este cetăţean român, aceasta
are şi dreptul de a încunoştinţa sau de a solicita încunoştinţarea misiunii
diplomatice ori oficiului consular al statului al cărui cetăţean este sau, după
caz, a unei organizaţii internaţionale umanitare, dacă nu doreşte să
beneficieze de asistenţa autorităţilor din ţara sa de origine, ori a
reprezentanţei organizaţiei internaţionale competente, dacă este refugiat
sau, din orice alt motiv, se află sub protecţia unei astfel de organizaţii.
Inspectoratul General pentru Imigrări este informat în toate situaţiile cu
privire la dispunerea măsurii preventive faţă de această categorie de
persoane) precum şi dreptul de acces la asistenţă medicală de urgenţă,
dreptul de a contesta măsura şi dreptul de a solicita revocarea sau
înlocuirea arestării cu o altă măsură preventivă, iar în cazul în care nu
poate ori refuză să semneze, se va încheia un proces-verbal.]
(3) Imediat după luarea măsurii arestării preventive, judecătorul de
drepturi şi libertăţi de la prima instanţă sau de la instanţa ierarhic
superioară, care a dispus măsura, încunoştinţează despre aceasta un
membru al familiei inculpatului ori o altă persoană desemnată de acesta.
Dispoziţiile art. 210 alin. (2) se aplică în mod corespunzător. Efectuarea
încunoştinţării se consemnează într-un proces-verbal.
(4) Îndată după introducerea sa într-un loc de deţinere, inculpatul are
dreptul de a încunoştinţa personal sau de a solicita administraţiei locului
respectiv să încunoştinţeze persoanele prevăzute la alin. (3) despre locul
unde este deţinut.
(5) Dispoziţiile alin. (4) se aplică în mod corespunzător şi în cazul
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schimbării ulterioare a locului de deţinere, imediat după producerea
schimbării.
b) DREPTURI (Legea 254/2013):
- Libertatea conştiinţei, a opiniilor şi libertatea credinţelor religioase;
- Dreptul la informaţie;
- Dreptul la consultarea documentelor cu caracter personal;
- Dreptul la asistenţă juridică;
- Dreptul de petiţionare și dreptul la corespondenţă;
- Dreptul la convorbiri telefonice și la comunicari on- line;
- Dreptul la plimbarea zilnică;
- Dreptul de a primi vizite și dreptul de a fi informat cu privire la situațiile
familiale deosebite;
- Dreptul la vizită intimă;
- Dreptul de a primi, cumpara şi a deţine bunuri;
- Dreptul la asistenţă medicală, tratament și îngrijiri;
- Dreptul la asistenţă diplomatică;
- Dreptul la încheierea căsătoriei;
- Dreptul de a vota;
- Dreptul la odihnă şi repaus săptămânal;
- Dreptul la muncă neremunerată;
- Dreptul la hrană, ținută, cazarmament și conditii minime de cazare.
c) OBLIGAŢII (prevăzute de art. 81 din Legea 254/2013):
a) să se supună percheziţiei cu ocazia primirii în centru, precum şi pe
parcursul executării măsurii preventive/pedepsei privative de libertate, ori
de câte ori este necesar;
b) să se conformeze dispoziţiilor date de organele judiciare;
c) să respecte regulile de igienă individuală şi colectivă în camera de
deţinere şi în alte spaţii comune, precum şi indicaţiile medicului;
d) să întreţină în mod corespunzător bunurile încredinţate de administraţia
centrului şi bunurile din dotarea unităţilor unde prestează munca;
e) să respecte programul zilnic;
f) să respecte repartizarea pe camerele de deţinere;
g) să manifeste o atitudine cuviincioasă faţă de orice persoană cu care
intră în contact;
h) să aibă o ţinută decentă, curată şi îngrijită;
i) să îndeplinească în bune condiţii activităţile la care participă;
j) să declare, conform realităţii, nivelul de instruire şcolară sau pregătire
profesională;
l) să respecte orice altă obligaţie care rezultă din Legea 254/2013, din
regulamentul de aplicare a acesteia, din ordinele şi deciziile emise în baza
acestora şi din regulamentul de ordine interioară al centrului.
d) INTERDICŢII (prevăzute de art. 82 din Legea 254/2013):

a) exercitarea sau încercarea de exercitare de acte de violenţă asupra
personalului, persoanelor care execută misiuni în centru sau care se află în
vizită, asupra celorlalte persoane private de libertate, precum şi asupra
oricăror altor persoane;
b) organizarea, sprijinirea sau participarea la revolte, răzvrătiri, acte de
nesupunere pasive sau active ori alte acţiuni violente, în grup, de natură să
pericliteze ordinea, disciplina şi siguranţa centrului;
c) iniţierea sau participarea la acte de sustragere de la executarea
măsurilor preventive/pedepselor privative de libertate;
d) introducerea în centru, producerea, deţinerea, comercializarea sau
consumul de stupefiante, băuturi alcoolice ori de substanţe toxice sau
ingerarea de medicamente fără prescripţie medicală, de natură să creeze
tulburări de comportament;
e) sustragerea în orice mod de la executarea unei sancţiuni disciplinare;
f) instigarea altor persoane private de libertate la săvârşirea de abateri
disciplinare;
g) stabilirea de relaţii cu persoane private de libertate sau persoane din
interiorul ori exteriorul centrului, cu scopul de a împiedica înfăptuirea
justiţiei sau aplicarea normelor regimului de executare a măsurilor
preventive privative de libertate;
h) sustragerea sau distrugerea unor bunuri sau valori de la locul unde
desfășoară activități de muncă neremunerată ori aparţinând centrului,
personalului, persoanelor care execută activităţi în centru sau se află în
vizită, precum şi a bunurilor aparţinând altor persoane, inclusiv celor
private de libertate;
i) prezenţa în zone interzise sau la ore nepermise în anumite spaţii din
centru, stabilite prin regulamentul de ordine interioară;
j) introducerea în centru, procurarea, confecţionarea, deţinerea, schimbul,
primirea, utilizarea sau transmiterea de arme, materiale explozive, obiecte
şi substanţe care pun în pericol siguranţa centrului, misiunilor sau a
persoanelor, bani, medicamente, telefoane mobile, accesorii ale
telefoanelor mobile, bunuri sau alte valori, în alte condiţii decât cele
admise;
k) substituirea identităţii unei alte persoane;
l) împiedicarea, cu intenţie, a desfăşurării programelor şi activităţilor care
se derulează în centru;
m) oferirea sau darea de bani ori alte foloase personalului centrului;
n) obţinerea sau încercarea de obţinere, prin violenţă, constrângere,
promisiuni, servicii, cadouri sau alte mijloace, de avantaje morale ori
materiale de la personal, de la persoanele care execută misiuni în centru
sau care se află în vizită ori de la celelalte persoane private de libertate,
precum şi de la orice altă persoană;
o) comunicarea cu exteriorul centrului, în alte condiţii şi prin alte metode
decât cele stabilite prin reglementările în vigoare;
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ANEXA nr. 2 a
MODEL PROCES-VERBAL PRIMIRE ÎN CENTRU
p) ameninţarea personalului, a persoanelor care execută misiuni în centru
sau care se află în vizită, a celorlalte persoane private de libertate, precum
şi a oricăror altor persoane;
q) utilizarea în mod necorespunzător sau în alte scopuri a bunurilor puse la
dispoziţie de administraţia centrului;
r) tulburarea orarului zilnic sau a liniştii, inclusiv după ora stingerii până la
deşteptare;
s) exprimarea, în public, prin gesturi sau acte obscene ori care atrag
oprobriul;
ş) împiedicarea sau încercarea împiedicării aflării adevărului în cazul
incidentelor petrecute în centru;
t) desfăşurarea de acţiuni care urmăresc aducerea de prejudicii
administraţiei centrului sau altor persoane;
ţ) autoagresiunea în orice mod şi prin orice mijloace;
u) practicarea jocurilor de noroc cu scopul de a obţine foloase;
v) fumatul în alte locuri decât cele permise;
x) orice manifestare cu caracter discriminatoriu, care aduce atingere
demnităţii umane prin deosebirea, excluderea, restricţia sau preferinţa pe
bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală,
opinie ori apartenenţă politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate,
boală cronică necontagioasă, infecţie HIV/SIDA, precum şi orice alt criteriu
care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii,
folosinţei sau exercitării în condiţii de egalitate a drepturilor fundamentale;
y) desfăşurarea oricăror altor acţiuni interzise prin Legea nr. 254/2013.
e) SANCȚIUNI DISCIPLINARE(prevăzute de art. 101 din Legea 254/2013)
a) avertismentul;
b) suspendarea dreptului de a participa la activităţi culturale, artistice şi
sportive, pe o perioadă de cel mult o lună;
c) suspendarea dreptului de a presta o muncă, pe o perioadă de cel mult o
lună;
d) suspendarea dreptului de a primi şi de a cumpăra bunuri, cu excepţia
celor necesare pentru igiena individuală sau exercitarea drepturilor la
apărare, petiţionare, corespondenţă şi asistenţă medicală, pe o perioadă
de cel mult două luni;
e) suspendarea dreptului de a primi vizite, pe o perioadă de cel mult 3 luni;
f) izolarea pentru maximum 10 zile.
f) RECOMPENSE (prevăzute de art. 98 din Legea 254/2013):
a) ridicarea unei sancţiuni disciplinare aplicate anterior;

b) suplimentarea numărului convorbirilor on-line;
c) suplimentarea drepturilor la pachete şi/sau vizite;
d) suplimentarea dreptului la vizită intimă, cu îndeplinirea condiţiilor
prevăzute la art. 249 din H.G. 157/2016;
III. Accesul la bibliotecă și la dispozițiile legale și documentele privind
executarea măsurilor preventive/pedepselor privative de libertate
Prevederile Codului penal şi ale Codului de procedură penală referitoare
la executarea pedepselor și măsurilor privative de libertate, prevederile
Legii 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de
libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, ale
regulamentului de aplicare a dispoziţiilor acesteia, ordinelor şi
deciziilor/dispozițiilor emise în temeiul acesteia, Legii nr. 544/2001
privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi
completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 123/2002 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind
liberul acces la informaţiile de interes public, Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 193/2008, cu
modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 35/1997 privind
organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, cu modificările şi
completările ulterioare, Regulamentul de Ordine Interioară, sunt puse la
dispoziție pentru a fi consultate pe toată perioada deținerii, prin
biblioteca care funcționează la nivelul centrului
IV. Alte situaţii:
Având în vedere că persoana privată de libertate nu vorbeşte sau nu
înţelege limba română ori nu se poate exprima, în temeiul art. 43, alin. 8 din
Legea 254/2013 şi art. 103 alin. 2 din HG 157/2016, administraţia centrului
a dispus măsurile necesare aducerii la cunoştinţă a informaţiilor prevăzute
la art. 43, alin. 4 din Legea 254/2013, după cum urmează: ______________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
V. Intervievarea în vederea stabilirii nevoilor imediate ale persoanei
private de libertate
Cu ocazia primirii în centru persoana privată de libertate a fost întrebată
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dacă este fumătoare/nefumătoare și despre confesiunea sau apartenenţa
sa religioasă, aceasta declarând că este __________________________
și _________________________________________________________ .
Totodată, persoanei private de libertate i s-a adus la cunoștință faptul că,
dacă pe parcursul încarcerării își schimbă opțiunile consemnate în prezentul
proces verbal, are obligația să informeze în scris administrația centrului.
Persoana privată de libertate a fost chestionată cu privire la nevoile
imediate legate de starea de sănătate şi siguranţa sa personală, pentru
luarea măsurilor medicale sau de protecţie necesare, aceasta declarând
următoarele: __________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
În conformitate cu prevederile art. 144 alin. (3) din HG 157/2016 la
solicitarea administrației centrului de a indica datele de contact ale unui
membru de familie, aparţinător sau a unei alte persoane, pentru a fi
încunoştinţate despre deteriorarea stării sale de sănătate în centru,
persoana a declarat următoarele: _________________________________
____________________________________________________________
Acesta a primit cazarmamentul necesar, respectiv patură, cearceaf, pernă,
pe care se obligă sa le păstreze și să le restituie cu ocazia transferului sau
punerii sale în libertate. De asemenea, i s-a pus la dispoziţie un set de
produse igienico-sanitare, compus din______________________________
________________________________________________, produse ce au
fost primite/au fost refuzate de către persoana privată de libertate.
Pentru care am încheiat prezentul proces – verbal într-un singur
exemplar.
Organ de poliție:
___________________

Persoana privată de libertate:
_________________
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Anexa nr. 2. B
MODEL REGISTRU DE EVIDENŢĂ
A PRIMIRII ŞI PUNERII ÎN LIBERTATE A PERSOANELOR REŢINUTE SAU ARESTATE PREVENTIV

Nr.

din

20___

REGISTRUL DE EVIDENŢĂ
a primirii şi punerii în libertate a persoanelor reţinute sau arestate preventiv

Început: ____________
Terminat: ____________

Nr. file =

_______
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Termen de păstrare __________________

Partea I - Evidența alfabetică a persoanelor private de libertate
(pagini corespunzătoare de la A la Z - Rubricație)
Numele și prenumele

CNP

Nr. din registru

Observații
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Partea a II-a – Evidența primirii și punerii în libertate (Rubricație)

Nr.
crt.

Data primirii

(anul, luna, ziua şi ora la care persoana privată de libertate a fost primită
în centru)

Anul

Luna

Ziua

Ora

Baza legală primirii și deținerii în centru

(Ordonanță de reținere, mandat de arestare preventive, mandat de executare a pedepsei și
actele prin care măsura preventivă a fost prelungită)

Nr.

Data emiterii

Durata măsurii

Descrierea pe scurt
a faptei/faptelor și
încadrarea juridică

Organul judiciar

Date de stare civilă
Nume
Prenume
Data nașterii
CNP

Tata
Mama

Cetățenia
Nr. camera de deținere
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Recompense
acordate

Sancțiuni
aplicate

Internare în unități
sanitare publice
Data
internării
Nr. și data
act trimitere
medicală
Data
revenirii
Nr. adresa
procuror

Plângeri

Măsuri de
izolare
dispuse

Refuz de
hrană

Activități de
muncă
neremunerată

Data punerii în
libertate/transferului
Anul
Luna
Ziua
Ora
Nr. act
Motiv
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Anexa nr. 2.C
MODEL REGISTRU DE EVIDENŢĂ PRIVIND UTILIZAREA MIJLOACELOR DE IMOBILIZARE

Nr.

din

20___

REGISTRUL DE EVIDENŢĂ
privind utilizarea mijloacelor de imobilizare

Început: ____________
Terminat: ____________

Nr. file =

_______
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Termen de păstrare ________________

Rubricație

Nr.
crt.

Anul, luna,
ziua şi ora
utilizării
mijloacelor
de
imobilizare

Anul, luna,
ziua şi ora
autorizării
utilizării lor de
către șeful
unității/șeful
C.R.A.P.

Gradul, numele
și prenumele
polițistului/
știlor implicați

Împrejurările folosirii

Autoapărare
Protejarea unor persoane sau
bunuri
Intervenții la scandaluri
Alte situații _______

Descrierea
incidentului

Datele de
stare civilă ale
persoanei
asupra căreia
s-au folosit
mijloacele de
imobilizare

Starea
persoanei

Nivelul de opoziție al
persoanei

Violent
Agitat

Opoziție verbală
Pasiv fizic

Alte
situații

Activ fizic
Agresivitate
sporită
Altele _________

Tipul
mijlocului
de
imobilizare
folosit
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Anul, luna,
ziua şi ora
încetării
utilizării
mijlocului
de
imobilizare

Anexa nr. 2 D
MODEL REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A SCOATERILOR LA CURTEA DE PLIMBARE

Nr.

din

20___

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
A SCOATERILOR LA CURTEA DE PLIMBARE

Început: ____________
Terminat: ____________

Nr. file =
_______
Termen de păstrare ________________
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Număr persoane care
au ieşit la camera de
plimbare

Număr persoane
private de libertate
aflate în cameră

Camera de deţinere

Interval orar

Data:

Nr. crt

Rubricație

Numele şi prenumele persoanelor
private de libertate care au refuzat/nu
au ieşit la camera de plimbare

Semnătura

Grad, nume şi
prenume poliţist
care a executat
supravegherea

Semnătura

Comportamentul
persoanelor pe
timpul activităţii
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Anexa nr. 2E
MODEL PROCES-VERBAL DE PERCHEZIȚIE CORPORALĂ LA PRIMIREA ÎN CENTRUL DE
REȚINERE ȘI ARESTARE PREVENTIVĂ

Nr. Registru primire ___________
Nr. camerei de cazare ___________

PROCES VERBAL
de percheziție corporală la primirea în centrul de reținere și arestare preventivă
exemplar nr.____/ 3
Anul ________, luna___________________, ziua_____, ora _____ - Centrul de reținere și
arestare preventivă _____________________
_______________________________din cadrul ______________________________________
(Grad, nume și prenume)

Azi, data de mai sus, cu ocazia primirii în centru a numitului _____________________________
CNP __________________________
Tata
_______________________________
Mama
_______________________________
_______________________________
B.I./C.I./Pașaport: seria____nr. _________ Data nașterii
Eliberat de _________________________ Locul nașterii _______________________________
în temeiul art. 43 alin. (7) lit. a din Legea 254/2013, am procedat la efectuarea percheziției corporale
amănunțite, după ce i s-au adus la cunoștință categoriile de bunuri care pot fi păstrate asupra sa, bunurile
care sunt interzise la deținere, precum și consecințele care decurg din nedeclararea și păstrarea acestora.
Cu ocazia percheziției corporale amănunțite și inventarierea bunurilor pe care le avea asupra sa
s-au găsit următoarele obiecte și valori, care potrivit H.G. 157/2016 se vor păstra pe timpul încarcerării
astfel:
Camera de cazare: _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

La magazia centrului: _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

La cutia de valori/evidență: ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Bunuri interzise la deținere descoperite: ___________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Măsuri dispuse ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Prezentul proces verbal s-a încheiat în trei exemplare, dintre care unul s-a înmânat persoanei
private de libertate.
Organ de poliție,
_________________________

Persoana privată de libertate,
_________________________

DOVADĂ DE PRIMIRE
Anul________, luna___________________, ziua_____, ora_____- Centrul de reținere și
arestare preventivă _____________________
Subsemnatul______________________________________________________,
cu
ocazia
punerii în libertate/transferului, am primit toate bunurile, obiectele și valorile personale deținute pe
perioada încarcerării asupra mea sau la administrația centrului.
Observații _____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Organ de poliție,
_________________________

(Grad, nume prenume în clar și semnătură)

Persoana privată de libertate,
_________________________
(Nume prenume în clar și semnătură)

„Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările
ulterioare !”

„Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările
ulterioare !”

Anexa nr. 2.F
MODEL REGISTRU DE EVIDENŢĂ A SCOATERILOR DIN CENTRU

Nr.

din

20___

REGISTRUL DE EVIDENȚĂ
A SCOATERILOR DIN CENTRU

Început: ____________
Terminat: ____________

Nr. file =
_______
Termen de păstrare ________________

„Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare !”

Nr.
crt.

Data
şi ora
scoaterii

Numele şi prenumele
persoanei private de
libertate

Motivul
scoaterii

Grad, nume şi
prenume membrii
escortă

Număr
înmatriculare
auto

Semnătura la
plecare a
membrilor escortei

Data şi ora
reintroducerii

Rubricație
Semnătura şefului
de schimb
pază/supraveghere

„Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare !”

„Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare !”

Anexa nr. 2G
MODEL REGISTRU DE EVIDENŢĂ CAMERE DE DEŢINERE

Nr.

din

20___

REGISTRU DE EVIDENŢĂ
CAMERE DE DEȚINERE

Început: ____________
Terminat: ____________

Nr. file =
_______
Termen de păstrare __________________
„Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare !”

Suprafață ______, nr. de paturi _____
Cazarmament __________________________________________________________________________

Nr.
crt.

Nume, prenume

Nr.
registru
primire

Mutat

Perioada
Data

Camera _____

Observații

Camera

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

„Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare !”

Anexa nr. 2.H
MODEL REGISTRU DE EVIDENŢĂ A PROCESELOR-VERBALE DE PERCHEZIŢIE A CAMERELOR

Nr.

din

20___

REGISTRUL DE EVIDENȚIERE A
PROCESELOR-VERBALE DE PERCHEZIȚIE A CAMERELOR DE DEȚINERE

Început: ____________
Terminat: ____________

Nr. file =
_______
Termen de păstrare ________________

„Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare !”

Nr.
crt.

Data şi ora

Numărul
camerei de
deținere

Numele şi prenumele persoanelor
private de libertate

Gradul, numele și
prenumele polițiștilor care
au efectuat percheziţia

Observaţii

Semnăturile
agenților de
poliţie

S-au/Nu s-au găsit obiecte interzise

S-au/Nu s-au găsit obiecte interzise

S-au/Nu s-au găsit obiecte interzise

S-au/Nu s-au găsit obiecte interzise

S-au/Nu s-au găsit obiecte interzise

„Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare !”

Anexa nr. 2.I
MODEL REGISTRU DE EVIDENŢIERE A PROCESELOR-VERBALE DE PREDARE-PRIMIRE A SERVICIULUI

Nr.

din

20___

REGISTRUL DE EVIDENȚIERE A
PROCESELOR-VERBALE DE PREDARE – PRIMIRE A SERVICIULUI
Volumul _

Început:
Terminat:

Nr. file = _______
Termen de păstrare ___________________
„Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare !”

PROCES - VERBAL
Anul ____________, luna __________________________, ziua ________ ora ___/____
____________________________________ - șef schimb şi _________________________________ - șef schimb, am procedat primul la predarea si secundul la primirea
serviciului de pază și supraveghere la centrul de reținere și arestare preventivă, după cum urmează:
Efectivul schimbului s-a prezentat la timp la program si a executat serviciul de paza si supraveghere în intervalul ___/____ - ___/____, astfel:
- __________________________________- postul __________;
- __________________________________- postul __________;
- __________________________________- postul __________;
- __________________________________- postul __________;
- __________________________________- postul __________;
- __________________________________- postul __________;
- __________________________________- postul __________;
- __________________________________- postul __________;
- __________________________________- postul __________;
- __________________________________- postul __________;
Instruirea personalului la intrarea în serviciu a fost efectuată de către _______________________________________________________
În centru sunt încarcerate un număr de _______________ persoane private de libertate, din care:
Reţinute: __________________
Femei: _______________
Efectiv prezent = _______
Arestate preventiv: __________
Minori: _______________
Total răspândiri = _______, conform registrului de evidență a scoaterilor din centru
Condamnate: _______________
La predarea – primirea serviciului s-a procedat la efectuarea apelului nominal al tuturor persoanelor private de libertate, verificarea dispozitivelor de siguranţă, a integrităţii
camerelor de deţinere prin verificarea tavanelor, pardoselii, pereţilor, uşilor, grilajelor şi gratiilor interioare sau exterioare, a sistemelor de închidere, ferestrelor, gratiilor, a grupului
sanitar, spaţiului pentru depozitarea alimentelor, a spaţiilor şi încăperilor aflate în zona de responsabilitate în care au acces persoanele private de libertate, fiind constatate
următoarele: ______________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pe timpul executării serviciului de pază și supraveghere
Au fost introduse în centru ____ persoane private de libertate, astfel:
- ____________________________________________________;
- ____________________________________________________;
- ____________________________________________________;
- ____________________________________________________;
- ____________________________________________________;
- ____________________________________________________;
- ____________________________________________________;
- ____________________________________________________;
- ____________________________________________________;
- ____________________________________________________;
- ____________________________________________________;
- ____________________________________________________;
Au fost transferate _____ persoane private de libertate, astfel:
- ____________________________________________________;
- ____________________________________________________;
- ____________________________________________________;
- ____________________________________________________;
- ____________________________________________________;
- ____________________________________________________;

- ____________________________________________________;
- ____________________________________________________;
- ____________________________________________________;
- ____________________________________________________;
- ____________________________________________________;
- ____________________________________________________;

„Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare !”

Au fost puse în libertate ______ persoane private de libertate, astfel:
- ____________________________________________________;
- ____________________________________________________;
- ____________________________________________________;
- ____________________________________________________;
- ____________________________________________________;

- ____________________________________________________;
- ____________________________________________________;
- ____________________________________________________;
- ____________________________________________________;
- ____________________________________________________;

S-au efectuat mutări pe camere în centru, astfel:
- __________________________________________de la camera ______ la camera _______;
- __________________________________________de la camera ______ la camera _______;
- __________________________________________de la camera ______ la camera _______;
- __________________________________________de la camera ______ la camera _______;
- __________________________________________de la camera ______ la camera _______;
- __________________________________________de la camera ______ la camera _______;
Refuz
de
hrană:
____________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Armamentul, muniţia şi celelalte mijloace de imobilizare din dotare ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dispoziţii,
ordine
şi
consemne
primite/instituite
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Hrana a fost distribuita de _______________________________ orele : ......................./...................../.................
Pe
perioada
serviciului
s-au/nu
s-au
constatat
probleme:
____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pentru care am încheiat prezentul proces –verbal.
AM PREDAT

AM PRIMIT

„Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare !”

„Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare !”

Anexa nr. 2.J
MODEL REGISTRU DE EVIDENŢĂ A CERERILOR DE AZIL

Nr.

din

20___

REGISTRU DE EVIDENŢĂ A CERERILOR DE AZIL

Început: ____________
Terminat: ____________

Nr. file =

_______

„Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare !”

Nr. Crt.

ANUL

LUNA

ZIUA

NUMELE SI PRENUMELE PERSOANEI PRIVATE DE LIBERTATE
- date de stare civilă -

Nr. înregistrare şi data
transmiterii cererii de azil

Termen de păstrare ___________________
„Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare !”

„Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare !”

Anexa nr. 2.K
MODEL REGISTRU DE EVIDENŢĂ A SOLICITĂRILOR LA CONSULTAŢII MEDICALE

Nr.

din

20___

REGISTRU DE EVIDENŢĂ
A SOLICITĂRILOR LA CONSULTAȚII MEDICALE

Început: ____________
Terminat: ____________

Nr. file =
_______
Termen de păstrare __________________
„Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare !”

Nr.
crt.

Nume şi prenume
persoană privată de
libertate

Data şi ora
înscrierii

Data și intervalul
orar al
consultului

Medic
(nume, prenume și
semnătura)

Grad, nume și
prenume polițist
care a condus
persoana

Observaţii

„Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare !”

Anexa nr. 2.L
MODEL REGISTRU DE EVIDENŢĂ CERERI DIVERSE

Nr.

din

20___

REGISTRU DE EVIDENŢĂ
CERERI DIVERSE

Început: ____________
Terminat: ____________

„Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare !”

Nr. file =
_______
Termen de păstrare __________________

Nr.
crt.

Data

Nume, prenume

Conținutul pe scurt

Măsuri dispuse

Observații

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

„Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare !”

Anexa nr. 2.M
MODEL REGISTRU DE EVIDENŢĂ A CONVORBIRILOR TELEFONICE ŞI COMUNICĂRI ON-LINE

Nr.

din

20___

REGISTRUL DE EVIDENŢĂ
A CONVORBIRILOR TELEFONICE ȘI COMUNICĂRILOR ON-LINE

Început: ____________
Terminat: ____________

Nr. file =
_______
Termen de păstrare __________________
„Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare !”

Nr.
Crt.

Data efectuării
convorbirii
telefonice

Intervalul orar
al efectuării/
ora inițierii
convorbirii
telefonice
nerealizate
(motivul)

Grad, nume, prenume,
semnătură - polițist care acordă
dreptul

Numele şi prenumele
persoanei private de libertate

Număr de telefon
apelat

Numele şi prenumele
persoanei apelate
şi calitatea acesteia

„Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare !”

Anexa nr. 2.N
MODEL REGISTRU DE EVIDENŢĂ A CITĂRILOR TELEFONICE

Nr.

din

20___

REGISTRU DE EVIDENŢĂ
A CITĂRILOR TELEFONICE

Început: ____________
Terminat: ____________

„Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare !”

Nr. file =
_______
Termen de păstrare __________________

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Data

Organul Judiciar

Nume, prenume persoane private
de libertate

Conținutul pe scurt

Observații

„Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare !”

Anexa nr. 2O
MODEL REGISTRU DE EVIDENŢĂ CORESPONDENŢĂ PRIMITĂ

Nr.

din

20___

REGISTRU DE EVIDENŢĂ
CORESPONDENȚĂ PRIMITĂ

Început: ____________
Terminat: ____________

Nr. file =
_______
Termen de păstrare __________________
„Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare !”

Nr.
crt.

Data

Nume, prenume persoană privată de
libertate

Semnătura primire

Observații

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

„Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare !”

Anexa nr. 2.P.
MODEL REGISTRU DE EVIDENŢĂ AUDIENŢE ŞEF CENTRU

Nr.

din

20___

REGISTRU DE EVIDENŢĂ
AUDIENȚE ȘEF CENTRU

Început: ____________
Terminat: ____________

Nr. file =
_______
Termen de păstrare __________________
„Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare !”

Nr.
crt.

Data

Nume, prenume

Conținutul pe scurt

Rezultatul
verificărilor și/sau
măsuri dispuse

Termenul de
rezolvare

Observații

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

„Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare !”

Anexa 2.Q
MODEL REGISTRU DE CONSEMN GENERAL/SPECIAL ŞI PREDARE-PRIMIRE A SERVICIULUI DE PAZĂ ŞI SUPRAVEGHERE A
PERSOANELOR PRIVATE DE LIBERTATE INTERNATE ÎN SPITAL
Nr.

din

20___

REGISTRUL DE CONSEMN GENERAL/SPECIAL ȘI
DE PREDARE – PRIMIRE A SERVICIULUI DE PAZĂ ȘI SUPRAVEGHERE A PERSOANELOR
PRIVATE DE LIBERTATE INTERNATE ÎN SPITAL
Volumul _

Început:
Terminat:

Nr. file = _______
Termen de păstrare ___________________
„Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare !”

PROCES - VERBAL
Anul ____________, luna __________________________, ziua ________ ora ___/____
____________________________________ - şi _________________________________ -, am procedat primul la predarea și secundul la primirea serviciului de pază și
supraveghere a persoaneiI private de libertate internate ___________________________________________________________________________, după cum urmează:
Efectivul schimbului s-a prezentat la timp la program si a executat serviciul de paza și supraveghere în intervalul ___/____ - ___/____, astfel:
- __________________________________;
- _________________________________;
Instruirea personalului la intrarea în serviciu a fost efectuată de către _______________________________________________________
Armamentul,
muniţia
şi
celelalte
mijloace
de
imobilizare
din
dotare
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dispoziţii,
ordine
şi
consemne
primite/instituite
____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Pe
perioada
serviciului
s-au/nu
s-au
constatat
probleme:
____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pentru care am încheiat prezentul proces –verbal.
AM PREDAT

AM PRIMIT

„Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare !”

ANEXA NR. 2.R.
MODEL REGISTRU DE EVIDENŢĂ VIZITE, PACHETE ŞI SUME DE BANI

Nr.

din

20___

REGISTRU DE EVIDENŢĂ
VIZITE, PACHETE ȘI SUME DE BANI

Început: ____________
Terminat: ____________

Nr. file =
_______
Termen de păstrare __________________
„Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare !”

Nr.
Crt.

Data și
intervalul
orar

Numele şi prenumele persoanelor vizitatoare
/ avocat

Numele şi
prenumele
persoanei private de
libertate

Sume de bani
primite

Pachet

Gradul, numele şi
prenumele agentului
care a acordat dreptul

Observații

1._______________________
2._______________________
3._______________________
4._______________________
1._______________________
2._______________________
3._______________________
4._______________________
1._______________________
2._______________________
3._______________________
4._______________________
1._______________________
2._______________________
3._______________________
4._______________________
1._______________________
2._______________________
3._______________________
4._______________________
1._______________________
2._______________________
3._______________________
4._______________________
1._______________________
2._______________________
3._______________________
4._______________________
1._______________________
2._______________________
3._______________________
4._______________________

„Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare !”

Anexa nr. 2. S.
MODEL NOTĂ DE INTRODUCERE/SCOATERE DIN CENTRU
ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
__________________________________________________

APROB

NOTĂ
de introducere/scoatere din centru
Anul ______, luna ______________, ziua _____, ora _______.
Se introduce/scoate din C.R.A.P. _____________________________________________
(se înscrie numărul centrului, unitatea sau subunitatea de poliţie)

în baza __________________________________________________________________
(ordonanţă de reţinere, mandat de arestare preventivă, mandat de executare a pedepsei închisorii iar cea de scoatere: citaţie,
activităţi operative)

emisă/dispusă de __________________________________________________________
numitul __________________________________________, fiul lui _________________
şi al_________________________, CNP:____________________________
dosar penal nr.________________________ .
ŞEFUL ESCORTEI
ŞEF SCHIMB
(în clar şi semnat)

_____________________

________________________________

„Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și
completările ulterioare !”

Escorta__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(grad profesional, nume, prenume, legitimaţie, organul de poliţie din care fac parte cu semnătura persoanelor)

Auto ____________________________________________________________________
Traseu __________________________________________________________________
Dotare __________________________________________________________________
(armament, muniție, cătușe, spray iritant lacrimogen, stație emisie-recepție)

Şeful care a instruit escorta _________________________________________________
(grad profesional, nume, prenume în clar, funcţia, semnătura și ștampila)
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Anexa 2.T
MODEL REGISTRU DE EVIDENŢĂ A ACTIVITĂŢILOR DE MUNCĂ NEREMUNERATĂ

Nr.

din

20___

REGISTRUL DE EVIDENŢĂ
a activităților de muncă neremunerată

Început: ____________
Terminat: ____________

Nr. file =

_______

Termen de păstrare ________________

„Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu
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Rubricație
Nume și
prenume

Nr.
Crt.

Data și ora
scoaterii

Personal
supraveghere

Activitatea desfășurată

Comportament

Data și ora
reintroducerii

Efectuarea
percheziției la
primire

Observații

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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Anexa nr. 2. U.
MODEL BON SCOATERE DIN CENTRU

Nr. _______
B O N
Numele și prenumele________________________________
Camera de anchetă nr. _______________________________
Data scoaterii___________________ora ____________
Grad/funcție, nume și prenume organ judiciar: ______________________________
Semnătura___________________
FAȚĂ

Data reintroducerii ______________________ ora _____
Camera __________________
La reintroducerea în camera s-a efectuat percheziția corporală sumară a persoanei și a
bagajelor, ocazie cu care __________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Organ de poliție C.R.A.P.

VERSO
„Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția
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Anexa nr. 2. V.
Informaţii pentru cetăţenii străini aflaţi în centre de reţinere şi arestare preventivă în România

Având în vedere faptul că sunteţi o persoană de altă cetăţenie decât cea română, privată de libertate
(reţinută/arestată preventiv/condamnată), care se află într-un centru de reţinere şi arestare preventivă din România, vă
informăm asupra următoarelor aspecte privind dreptul de a încunoştinţa sau de a solicita încunoştinţarea, în baza legislaţiei
române existente, a Convenţiilor internaţionale la care ţara noastră a aderat, precum şi a convenţiilor consulare încheiate de
către România în plan bilateral:

Aveţi dreptul de a încunoştinţa sau de a solicita încunoştinţarea misiunii diplomatice ori oficiului consular
al statului al cărui cetăţean sunteţi, sau după caz, a unei organizaţii internaţionale umanitare, dacă nu doriţi să
beneficiaţi de asistenţa autorităţilor din ţara de origine, ori a reprezentanţei organizaţiei internaţionale competente,
dacă sunteţi refugiat, sau, din orice alt motiv, vă aflaţi sub protecţia unei astfel de organizaţii, despre faptul că aţi
fost reţinut/arestat preventiv/condamnat.
Acest lucru înseamnă că administraţia centrului de reţinere şi arestare preventivă va asigura informarea
misiunii diplomatice ori oficiului consular al statului al cărui cetăţean sunteţi, a organizaţiei internaţionale
umanitare ori a reprezentanţei organizaţiei internaţionale competente, în funcţie de solicitarea dumneavoastră, în
ceea ce priveşte situaţia în care vă aflaţi. Vă va fi oferită astfel posibilitatea de a comunica cu una din aceste entităţi.
De completat la primirea în centrul de reţinere şi arestare preventivă
Nume şi prenume ………………………………………………………………………………………………
Data şi locul naşterii ……………………………………………………………………………….…………..
Cetăţenie/cetăţenii ………………………………………………….…………………………………………..
Care este alegerea dumneavoastră ? (vă rugăm să selectaţi una din variantele de mai jos)
□ Doresc să îmi exercit dreptul a face personal încunoştinţarea
□ Doresc să îmi exercit dreptul a solicita încunoştinţarea (vă rugăm să selectaţi una dintre variantele de mai jos):

Misiunea diplomatică ori oficiul consular al statului al cărui cetăţean sunt,
respectiv ………………………………………………………………………………………………..

Organizaţia internaţională umanitară (în situaţia în care nu doriţi să beneficiaţi de asistenţa
autorităţilor
din
ţara
dumneavoastră
de
origine) …………………………………..………………….……………………………………….
(a se
indica denumirea organizaţiei, eventual date de contact);

Reprezentanţa organizaţiei internaţionale competente (în situaţia în care dumneavoastră sunteţi
refugiat
sau,
din
orice
alt
motiv,
vă
aflaţi
sub
protecţia
unei
astfel
de
organizaţii): …………………………………………………………………………………………….(a se indica
denumirea organizaţiei, eventual date de contact);
□ Nu doresc în acest moment exercitarea acestui drept.
Notă:
• Vă informăm că în situaţia în care vă veţi răzgândi asupra deciziei, aveţi posibilitatea de a informa despre
acest lucru şeful centrului de reţinere şi arestare preventivă, care va asigura exercitarea dreptului.
• Exprimarea opțiunii privind neexercitarea dreptului la încunoștiințare nu împiedică autoritățile române de
a informa misiunea diplomatică a statului a cărui cetățenie o dețineți privind primirea dumneavoastră în
centrul de reținere și arestare preventivă în situația în care această obligație a fost asumată de statul
român printr-o convenție bilaterală cu statul a cărui cetățenie o dețineți.

Data : ……………………………

Semnătura ………………………………….….

Centrul de reţinere şi arestare preventivă …….………………………….….
Grad, nume și prenume…………....………………………………………….
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