INVENTARIUL LUCRURILOR DEPUSE IN TIMPUL CAMEREI DE VIZITA (PARLOIR)
ATENȚIE : DEPUNEREA SACULUI DE RUFE O SA FIE AUTORIZAT NUMAI ÎN CAZUL ÎN CARE SACUL DE RUFE
IESE DIN ACEIAȘI CAMERĂ DE VIZITĂ/PARLOIR.
1 – LUCRURILE AUTORIZATE O DATĂ PE SAPTAMANĂ (și nu la fiecare vizită în camera de vizită/parloir).
NUME/PRENUME : ………………………..ACTUL CONSTITUTIV DE ÎNCHISOARE (ECROU)………CELULA
IMBRACAMINTE AUTORIZATA
Pantaloni scurți
Lenjerie de corp. Sutien.
Șosete. Colanți. Ciorapi de compresie.
Cămasă cu măneci lungi. Cămasă cu mâneci scurte. Tricou. Tricou de tip polo.
Pantalon. Blugi. Fustă. Rochie.
Haină de sport.
Pulover. Hanorac.
Sacou de lână.
Pijama. Cămașă de noapte.
Batistă. Prosop in țesut.
Prosop de baie (maxim 80 cm*150 cm).
Djellaba – rochie amplă.
Mănușă de toaletă, burete de baie.
Halat de baie (1 in celulă) + centură
Prosop (90 cm*40cm)
Cărti originale (nu fotocopii), reviste (chiar cantinabile), carte de studiat, dicționar,
, CD, DVD, joc video (în original).
Joc de societate cumprinzând carnetul de desenat.
Produs de igienă corporală nou, fără alcool, fără récipient în sticlă, fără tub de aerosol, cu
mențiunea obligatorie 0% alcool : șampon, gel de duș, deodorant, cremă solară, cremă
hidratantă, aparat de ras de unică folosintă, aparat de ras electric, periuță de dinti de unică
folosință, șervețel igienic și tampon igienic, aparat de tuns părul cu fir sau reîncărcabil, perie de
păr, pieptene.
Agendă, bloc de hârtie cu linii pentru scris, pachet de plicuri, pachet de carioci, pachet de
creioane colorate.
Timbre
Obiect de talie mică fără metal sau desen confectionat pentru copii.
Orice document legat de viata de familie (carnet de note, carnet de sănătate…).
Material de sănătate : ochelari de vedere care nu se închid la soare (heliomați), aparat sau
echipament dentar, de vedere sau de audiție (incluzând aici fixodent, baterii pentru aparatul
auditiv…), periuță electrică.

NUMARUL
MAXIM
2
8

NUMARUL
CARTII

8

5
3
1
2
1
1
1
1
1
1

1
1
5
3

1 pe luna
3 produse în
total.

2
5
2 pentru fiecare
copil.
Număr
rezonabil.
1

2 Lucrurile autorizate o singură dată pentru perioda de detentie
Pălărie (1 în celulă)
Ochelari de soare (1 în celulă)
Covor de rugăciune fară busolă

2

1
1 pentru un deținut in funcție de
autorizație
Mănuși în lână (1 în celulă)
1
Căciulă (1 în celulă)
1
Fular (1 în celulă)
1
Bluzon, Vestă de iarnă sau lejeră ( 1 in celulă)
1
Incăltăminte fără tijă metalică
1 pereche la fiecare 2 luni
Sunt interzise : hainele cu glugă, cagule, hainele în piele. De asemenea toate hainele care seamană cu o uniformă (exemplu : haine de
culoare albastră, haine de camuflaj).
Sunt supuse autorizării : costumele (1 la percheziție), cravatele (1 la percheziție), ceasurile, anumite console de joc, produse de machiaj,
material medical greu. (Document actualizat în data de 01/04/2019).
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