DECIZIA
Nr.______ din______ 2018
pentru modificarea și completarea Procedurii de selecţie a operatorilor serviciilor
de telefonie necesare exercitării dreptului deţinuţilor la convorbiri telefonice,
categoriile de servicii de telefonie şi condiţiile de furnizare a acestora, aprobată
prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr.
463/2017, cu modificările și completările ulterioare

Luând în considerare dispoziţiile art. 133 alin. (4) 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 și completările ulterioare;
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 modificările și completările ulterioare;
Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor emite prezenta
decizie

ARTICOL UNIC
Procedura de selecţie a operatorilor serviciilor de telefonie necesare exercitării
dreptului deţinuţilor la convorbiri telefonice, categoriile de servicii de telefonie şi condiţiile
de furnizare a acestora, aprobată prin Decizia directorului general al Administraţiei
Naţionale a Penitenciarelor nr. 463/2017, publicată în Monitorul Oficial al României nr.
190 din 17 martie 2017, Partea I, cu modificările și completările ulterioare, se modifică şi
se completează după cum urmează:
1. La litera C. Documentația de atribuire, al doilea paragraf, punctul 2. Cerințe
tehnice, la litera h), după punctul v) se introduce punctul vi) cu următorul cuprins:
“vi) introducerea unui mesaj vocal , la inițierea convorbirii, cu următorul conținut:
Acest apel poate fi nesigur, nu furnizați date și informații persoanelor a căror
identitate nu o cunoașteți.”
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2. La ANEXA Documentația de atribuire, punctul IV. Documente de calificare,
subpunctul IV.1. Situaţia personală a candidatului/ofertantului, subpunctul 6 Declarație
pe proprie răspundere din partea operatorului, la paragraful 1 lit. a) se modifică și va
avea următorul cuprins:
„a) a avut litigii cu o unitate penitenciară în privinţa unui contract având ca
destinaţie asigurarea dreptului la convorbiri telefonice şi s-a stabilit culpa părții prin
hotărâre judecătorească definitivă; termenul se calculează în raport cu data rămânerii
definitive a hotărârii sus-menţionate;”
3. La ANEXA Documentația de atribuire, punctul IV. Documente de calificare,
subpunctul IV.1. Situaţia personală a candidatului/ofertantului, subpunctul 6 Declarație
pe proprie răspundere din partea operatorului, la paragraful 1 lit. c) se modifică și va
avea următorul cuprins:
“c) a participat la alte licitaţii publice având destinaţie de asigurare a dreptului la
convorbiri telefonice desfăşurate în sistemul administraţiei penitenciare, a adjudecat, dar
a refuzat încheierea contractului; termenul se calculează în raport cu data la care era
obligat să semneze contractul în cauză;”
4. La ANEXA Documentația de atribuire, punctul IV. Documente de calificare,
subpunctul IV.1. Situaţia personală a candidatului/ofertantului, subpunctul 6 Declarație
pe proprie răspundere din partea operatorului, la paragraful 1 lit. d) se modifică și va
avea următorul cuprins:
„d) a deţinut un contract având destinaţie de asigurare a dreptului la convorbiri
telefonice într-o unitate penitenciară şi a renunţat la acesta pe perioada derulării
contractului; termenul se calculează în raport cu data când contractul iniţial ar fi încetat la
expirarea termenului convenit la încheierea lui.”
5. La ANEXA Documentația de atribuire, punctul IV. Documente de calificare,
subpunctul IV.1. Situaţia personală a candidatului/ofertantului, subpunctul 7 Certificat de
participare la licitație cu ofertă independentă, paragraful 1 se modifică și va avea
următorul cuprins:
“La licitaţia publică nu pot participa societăţi/entităţi deţinute sau controlate de
aceeaşi persoană, fizică sau juridică.”
6. La ANEXA Documentația de atribuire, punctul V. Desfășurare procedură,
subpunctul V.3. Deschiderea plicurilor cu documentele depuse, paragraful 7 se modifică
și va avea următorul cuprins:
“V max. chirie = oferta cu cea mai mare valoare a chiriei, respectiv valoarea totală
în lei a chiriei ofertate, reprezentând preţul ofertat pe mp înmulţit cu suprafaţa închiriată;”
7. La Anexa 4, paragraful 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
“Mă angajez ca, după semnarea contractului, personalul care desfășoară activităţi
pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale să îşi asume, prin semnare, un angajament
de confidenţialitate privind nedivulgarea datelor la care are acces în îndeplinirea
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sarcinilor de serviciu, date despre deţinuţi, despre locuri sau momente vulnerabile din
unitate, despre personalul unităţii, în măsura în care intră în posesia acestor date.”

Comisar şef de penitenciare Marian DOBRICĂ
Director general
Administraţia Naţională a Penitenciarelor
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