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Decizia	nr.	589/2022	privind	modi�icarea	anexei	nr.	27	la	Decizia	directorului

general	 al	 Administraţiei	 Naţionale	 a	 Penitenciarelor	 nr.	 521/2017	 pentru

stabilirea	 formei,	 conţinutului	 şi	 a	 modalităţii	 de	 arhivare	 a	 documentelor

prevăzute	 de	 Legea	 nr.	 254/2013	 privind	 executarea	 pedepselor	 şi	 a

măsurilor	 privative	 de	 libertate	 dispuse	 de	 organele	 judiciare	 ın̂	 cursul

procesului	penal	 şi	Regulamentul	de	aplicare	a	Legii	nr.	 254/2013,	 aprobat

prin	Hotărârea	Guvernului	nr.	157/2016
În vigoare de la 24 august 2022

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 830 din 24 august 2022. Formă aplicabilă la zi, 17 noiembrie 2022 .

Având în vedere dispoziţiile art. 347 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea
pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, cu modificările şi completările ulterioare,
în vederea implementării unor măsuri dispuse pentru remedierea deficienţelor constatate cu prilejul desfăşurării
unor măsuri de control,
în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2016 pentru organizarea, funcţionarea şi atribuţiile
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind
organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu completările ulterioare, şi al art. 4 alin. (2) din Regulamentul
de organizare şi funcţionare a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei
nr. 160/C/2018,
directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor emite prezenta decizie.

Anexa nr. 27 la Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 521/2017
pentru stabilirea formei, conţinutului şi a modalităţii de arhivare a documentelor prevăzute de Legea nr.
254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în
cursul procesului penal şi Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
157/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 şi 252 bis din 11 aprilie 2017, se modifică
şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor,

Dan Halchin

Bucureşti, 18 august 2022.
Nr. 589.

ANEXĂ
(Anexa nr. 27 la Decizia nr. 521/2017)

MINISTERUL JUSTIŢIEI (Se arhivează la dosarul de cereri.)

Art. I. -

Art. II. -
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Administraţia Naţională a Penitenciarelor

Locul de deţinere . . . . . . . . . .

Nr. . . . . . . . . . ./ . . . . . . . . . .1

Aprob.

Director,

1 Va primi număr de înregistrare din registrul de evidenţă al cererilor formulate de persoana privată de libertate.

CERERE
pentru aprobarea persoanelor cu care se solicită efectuarea convorbirilor telefonice

Subsemnatul (a),.........., fiul (fiica) lui.......... şi al (a).........., născut (ă) la data de.........., solicit ca pentru
exercitarea dreptului la convorbiri telefonice, prevăzut de art. 65 din Legea nr. 254/2013 privind executarea
pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu
modificările şi completările ulterioare, să efectuez convorbiri telefonice cu următoarele persoane:

Nr.

crt.

Numele şi prenumele Număr de telefon (cu prefix) Calitatea persoanei2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2 Se menţionează una dintre categoriile prevăzute la art. 2 lit. m) din Regulamentul de aplicare a Legii nr.
254/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

Data întocmirii: . . . . . . . . . . Semnătura: . . . . . . . . . .

Persoane şi numere de telefon care modifică3 lista aprobată iniţial, cu respectarea numărului maxim de
persoane prevăzut de art. 133 alin. (1) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea
pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr. 157/2016, cu modificările şi completările ulterioare:
3 Pentru fiecare persoană sau număr de telefon care înlocuieşte una dintre persoanele sau numerele de telefon
aprobate iniţial se formulează cereri distincte, aprobate de directorul locului de deţinere.

Nr.

crt.

Numele şi prenumele Calitatea persoanei Număr de telefon

(cu prefix)

Numărul de telefon

care se înlocuieşte

Numărul cererii

aprobate

1

2

3

4
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Aplicaţia de management al convorbirilor telefonice şi cumpărăturilor
Vă informăm că, pentru a putea efectua convorbiri telefonice şi cumpărături folosind aplicaţii specifice, trebuie
să dispuneţi în mod obligatoriu de bani în contul personal.
După primirea cardului sunteţi obligaţi să respectaţi următoarele reguli de folosire:
- cardul este personal, nu poate fi înstrăinat, iar codul PIN nu trebuie divulgat;
- cardul va fi folosit numai pentru efectuarea cumpărăturilor de la magazinul unităţii şi pentru efectuarea
convorbirilor telefonice;
- valoarea convorbirilor telefonice şi a cumpărăturilor nu poate depăşi soldul, respectând prevederile legale
referitoare la suma maximă de care se pot efectua cumpărături într-o săptămână;
- este interzisă orice tentativă de fraudare a aplicaţiei aferente sistemului de telefonie şi/sau cumpărături,
inclusiv prin acţiuni de multiplicare a cardurilor;
- cardul constituie bun încredinţat de către administraţia locului de deţinere şi aveţi obligaţia de a-l întreţine în
mod corespunzător;
- în situaţia pierderii/distrugerii cardului de către dumneavoastră, veţi suporta contravaloarea cheltuielilor
ocazionate de emiterea unui nou card;
- orice nerespectare a acestor reguli constituie abatere disciplinară şi se va sancţiona conform reglementărilor
în vigoare.
Subsemnatul(a), . . . . . . . . . ., născut(ă) la data de . . . . . . . . . ., fiul (fiica) lui . . . . . . . . . . şi al (a) . . . . . . . . . .,
camera nr. . . . . . . . . . ., declar că am luat cunoştinţă cu privire la modalitatea şi regulile de funcţionare a
aplicaţiei de management al convorbirilor telefonice şi cumpărăturilor.

Data întocmirii: . . . . . . . . . . Semnătura: . . . . . . . . . .

Data luării la cunoştinţă:

. . . . . . . . . .

Semnătură de luare la cunoştinţă:

. . . . . . . . . .
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