
 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România 

www.anp.gov.ro 

 

DECIZIA 
 

Nr. ________ din ___.    .2018 
pentru modificarea şi completarea Deciziei directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 704/2016 

privind profilarea locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 
 
 Având în vedere art. 11 alin. (4) şi art. 14 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, 
 În temeiul art. 7 alin. (4) din H.G. 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, 
             directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor emite prezenta:  

  
                                                 DECIZIE 
  
 Art. I Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 704/2016 privind profilarea locurilor de 
deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 912 din 14 
noiembrie 2016 se modifică și se completează după cum urmează: 
 
 1. Punctul 2 din Anexa nr. 1  se modifică şi va avea următorul cuprins: 

Nr. 
crt. 

Unitatea 
 

Organe 
judiciare 
deservite 

Categorii de persoane custodiate (în funcţie de sex, vârstă,situaţie juridică, regim de executare, 
domiciliu) 

Categorii de 
persoane primite 

temporar sau aflate 
în tranzit pentru 
prezentarea la 
termene sau 

organele judiciare 
deservite 

Sex masculine Sex feminin 

până la 
18 ani              

( minori) 

între 18 şi 21 ani ( 
tineri) 

peste 21 ani 
(majori) 

până la 
18 ani 

( minore) 

între 18 şi 21 
ani 

( tinere) 

peste 21 ani 
(majore) 

2 
Penitenciarul 

ARAD 

Judeţul 
Arad 

 
 

- arestaţi 
preventiv la 
dispoziţia 
organelor 

- arestaţi 
preventiv la 
dispoziţia 
organelor 

 

- arestate  
preventiv şi 

condamnate la 
dispoziţia 

- arestate 
preventiv şi 
condamnate 
la dispoziţia 

- minori, de sex 
masculin, arestaţi 
preventiv citați de 
organele judiciare 
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judiciare din 
judeţul Arad. 

 

- sancţionați cu 

măsuri  educative 

cu executare sau 

continuare în 

penitenciar, cu 

domiciliile în 

județele: Arad, 

Sălaj, Satu Mare, 

Bihor, Timiş, 

Caraş-Severin, 

Maramureş, Cluj, 

Bistriţa Năsăud, 

Mureş, Sibiu, 

Hunedoara, Alba, 

Botoşani, 

Suceava, Iaşi, 

Vaslui, Bacău și 

Neamţ. 

 

 

 

judiciare din 
judeţul Arad; 

 
- condamnaţi din 

regimurile de 
maximă siguranţă 

şi  închis cu 
domiciliile în 

judeţele: Arad, 
Timiş şi Caraş-

Severin; 
- condamnaţi din 
regimul deschis 

pentru folosirea la 
muncă; 

- sancţionați cu 

măsuri  educative 

cu executare sau 

continuare în 

penitenciar, cu 

domiciliile în 

județele: Arad, 

Sălaj, Satu Mare, 

Bihor, Timiş, 

Caraş-Severin, 

Maramureş, Cluj, 

Bistriţa Năsăud, 

Mureş, Sibiu, 

Hunedoara, Alba, 

Botoşani, 

Suceava, Iaşi, 

organelor 
judiciare din 

judeţele: Arad, 
Sălaj, Satu 

Mare, Bihor, 
Timiş şi Caraş-

Severin; 
- condamnate 
cu domiciliile 
în judeţele: 
Arad, Sălaj, 
Satu Mare, 

Bihor, Timiş şi 
Caraş-Severin; 
- sancţionate 

cu măsuri  
educative cu 

executare sau 
continuare în 

penitenciar, cu 
domiciliile în 

județele: 
Arad, Sălaj, 
Satu Mare, 

Bihor, Timiş, 
Caraş-Severin, 

Maramureş, 
Cluj, Bistriţa 

Năsăud, 
Mureş, Sibiu, 

Hunedoar, 
Alba, 

organelor 
judiciare din 

judeţele: 
Arad, Sălaj, 
Satu Mare, 
Bihor, Timiş 

şi Caraş-
Severin 

- 
condamnate 
cu domiciliile 
în judeţele: 
Arad, Sălaj, 
Satu Mare, 
Bihor, Timiş 

şi Caraş-
Severin; 

- sancţionate 
cu măsuri  

educative cu 
executare 

sau 
continuare în 
penitenciar, 
cu domiciliile 
în județele: 
Arad, Sălaj, 
Satu Mare, 

Bihor, Timiş, 
Caraş-

Severin, 
Maramureş, 

din judeţul Arad; 
- sancţionați cu 

măsuri  educative, 
de sex masculin, 
citați de organele 

judiciare din judeţul 
Arad. 

- minore arestate 
preventiv citate de 
organele judiciare 
din judeţele: Arad, 

Timiş şi Caraş-
Severin; 

- sancţionate cu 
măsuri  educative 
citate de organele 

judiciare din 
judeţele: Arad, 
Timiş şi Caraş-

Severin; 
- tineri şi majori, de 

sex masculin, 
condamnaţi din 

regimurile deschis 
şi semideschis, 

citaţi de organele 
judiciare din judeţul 

Arad. 
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Vaslui, Bacău și 

Neamţ. 
 
  
 

Botoşani, 
Suceava, Iaşi, 
Vaslui, Bacău 

și Neamţ 
 

Cluj, Bistriţa 
Năsăud, 

Mureş, Sibiu, 
Hunedoar, 

Alba, 
Botoşani, 
Suceava, 

Iaşi, Vaslui, 
Bacău și 
Neamţ 

 

 
 
 2. Punctul 3 din Anexa nr. 1  se modifică şi va avea următorul cuprins: 

Nr. 
crt. 

Unitatea 
 

Organe 
judiciare 
deservite 

Categorii de persoane custodiate (în funcţie de sex, vârstă,situaţie juridică, regim de executare, domiciliu) Categorii de persoane 
primite temporar sau aflate 
în tranzit pentru 
prezentarea la termene sau 
organele judiciare deservite 

                       Sex masculin                         Sex feminin 

până la 18 
ani 

( minori) 

între 18 şi 21 ani 
       ( tineri) 

peste 21 ani 
(majori) 

până la 
18 ani 
( minore) 

între 18 şi 21 
ani 

( tinere) 

peste 21 ani 
(majore) 

3 Penitenciarul 
BACĂU 
 

Judeţele: 
Bacău şi 
Neamţ 

 - arestaţi preventiv 
la dispoziţia 
organelor judiciare 
din judeţele: Bacău şi 
Neamţ; 
- condamnaţi din 
regimurile 
semideschis și 
deschis, cu domiciliile 
în toate judeţele. 
 

- arestaţi preventiv 
la dispoziţia 
organelor judiciare 
din judeţele : 
Bacău şi Neamţ; 
 
- condamnaţi din 
regimul închis cu 
domiciliile în 
judeţele Bacău, 
Neamţ, Vaslui, 
Botoșani, Suceava 
și Iași; 
 
- condamnaţi din 
regimul deschis 

 - arestate 
preventiv  cu 
afaceri pe 
rolul 
organelor 
judiciare din 
judeţele 
Botoşani, 
Suceava, 
Iaşi, Vaslui, 
Vrancea 
Buzău, Galaţi 
, Brăila, 
Bacău şi 
Neamţ; 
 

- arestate 
preventiv  cu 
afaceri pe rolul 
organelor 
judiciare din 
judeţele: 
Botoşani, 
Suceava, Iaşi, 
Vaslui, Vrancea 
Buzău, Galaţi , 
Brăila, Bacău şi 
Neamţ; 
 
 
- condamnate 
din regimul 

- minori, de sex masculin și 
feminin, arestaţi preventiv 
citați de organele judiciare 
din judeţele: Bacău şi 
Neamţ; 
- sancţionați cu măsuri  
educative, de sex masculin 
și feminin, citați de 
organele judiciare din 
judeţele Bacău şi Neamţ; 
- tineri  condamnaţi, de sex 
masculin,  din regimurile 
închis și maximă siguranță, 
citaţi de organele judiciare 
din  judeţele: Bacău și 
Neamț; 
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pentru folosirea la 
muncă. 
 

deschis pentru 
folosirea la 
muncă. 
 
 
 

- condamnaţi bărbaţi majori 
din toate regimurile de 
executare citaţi de organele 
judiciare din judeţele: 
Bacău şi Neamţ; 
- femei (toate categoriile) 
citate de organele judiciare 
din judeţele Bacău, Neamţ 
și Vaslui. 

 
 3. Punctul 6 din Anexa nr. 1  se modifică şi va avea următorul cuprins: 

Nr. 
crt. 

Unitatea 
 

Organe 
judiciare 
deservite 

Categorii de persoane custodiate (în funcţie de sex, vârstă,situaţie juridică, 
regim de executare, domiciliu) 

Categorii de persoane primite 
temporar sau aflate în tranzit pentru 
prezentarea la termene sau organele 
judiciare deservite 

                       Sex masculin                         Sex feminin 

până la 
18 ani 
( minori) 

între 18 
şi 21 
ani ( 
tineri) 

peste 21 ani 
(majori) 

până la 18 
ani 
( minore) 

între 18 şi 
21 ani ( 
tinere) 

peste 21 
ani 
(majore) 

6 Penitenciarul 
BISTRIŢA 

Judeţul 
Bistriţa 
Năsăud 

-  - condamnaţi din 
regimurile 
semideschis şi  
deschis cu 
domiciliile în 
judeţele Bistriţa 
Năsăud şi Cluj. 
 

- - - - minori și tineri , de sex masculin, 
arestaţi preventiv citați de organele 
judiciare din judeţul  Bistriţa Năsăud; 
- sancţionați cu măsuri  educative, de 
sex masculin, citați de organele 
judiciare din judeţul Bistriţa Năsăud; 
- condamnaţi majori de sex masculin, 
din regimurile închis şi maximă 
siguranţă citaţi de organele judiciare 
din judeţul Bistriţa Năsăud. 
- tineri condamnaţi, de sex masculin, 
din toate regimurile de executare, citaţi 
de organele judiciare din  judeţul 
Bistriţa Năsăud. 
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  4. Punctul 10 din Anexa nr. 1  se modifică şi va avea următorul cuprins: 
Nr. 
crt. 

Unitatea 
 

Organe 
judiciare 
deservite 

Categorii de persoane custodiate (în funcţie de sex, vârstă,situaţie juridică, regim de 
executare, domiciliu) 

Categorii de persoane 
primite temporar sau 
aflate în tranzit pentru 
prezentarea la termene 
sau organele judiciare 
deservite 

                       Sex masculin                         Sex feminin 

până la 
18 ani 
( minori) 

între 18 şi 21 
ani 
       ( tineri) 

peste 21 ani 
(majori) 

până la 
18 ani 
( minore) 

între 18 şi 
21 ani 

( tinere) 

peste 21 
ani 
(majore) 

10 Penitenciarul 
BUCUREŞTI -
RAHOVA 

Judeţul 
Ilfov şi 
municipiu
l 
Bucureşti 

  - arestaţi 
preventiv 
la dispoziţia 
organelor 
judiciare din 
judeţul Ilfov şi 
mun. 
Bucureşti.  

- arestaţi preventiv la 
dispoziţia organelor 
judiciare din judeţul Ilfov 
şi mun. Bucureşti; 
 - condamnaţi din regimul 
închis cu domiciliile în 
județul Ilfov și mun. 
București; 
- condamnaţi din regimul 
deschis cu domiciliile în 
județul Ilfov și mun. 
București. 
 

- - - - minori, de sex 
masculin, arestaţi 
preventiv citaţi de 
organele judiciare din 
judeţul Ilfov şi mun. 
Bucureşti;  
-  sancţionați cu măsuri 
educative, de sex 
masculin, citaţi de 
organele judiciare din 
judeţul Ilfov şi mun. 
Bucureşti;  
- tineri  condamnaţi citaţi 
de organele judiciare din 
judeţul Ilfov şi mun. 
Bucureşti;  
- condamnaţi majori, de 
sex masculin, din regimul 
de maximă siguranță, 
citați de  organele  
judiciare din judeţul Ilfov 
şi mun. Bucureşti. 
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 5. Punctul 12 din Anexa nr. 1  se modifică şi va avea următorul cuprins: 
Nr. 
crt. 

Unitatea 
 

Organe 
judiciare 
deservite 

Categorii de persoane custodiate (în funcţie de sex, vârstă,situaţie juridică, regim de executare, 
domiciliu) 

Categorii de persoane 
primite temporar sau 
aflate în tranzit pentru 
prezentarea la termene 
sau organele judiciare 
deservite 

                       Sex masculin                         Sex feminin 

până la 
18 ani 
( minori) 

între 18 şi 21 ani 
   ( tineri) 

peste 21 ani 
(majori) 

până la 
18 ani 
( minore) 

între 18 şi 
21 ani 

( tinere) 

peste 21 
ani 
(majore) 

12 Penitenciarul 
Mioveni 

Judeţele
: Argeş 
şi 
Vâlcea. 
 

  - arestaţi preventiv 
la dispoziţia 

organelor judiciare 
din judeţele: Argeş 

şi Vâlcea. 
- sancţionați cu 
măsuri  educative 
cu executare sau 
continuare în 
penitenciar, cu 
domiciliile în 
județele: Giurgiu, 

Teleorman, Argeş, 
Vâlcea, Dâmboviţa, 
Braşov, Harghita, 
Covasna, Prahova, 
Ilfov, Municipiul 
București, Gorj, 
Mehedinţi, Dolj, Olt, 
Vrancea, Buzău, 
Galaţi, Brăila, 
Constanța, Călărași, 
Ialomița și Tulcea. 

-  arestaţi preventiv la 
dispoziţia organelor 
judiciare din judeţele 

Argeş şi Vâlcea;            - 
condamnaţi din regimul 

închis şi maximă 
siguranţă cu domiciliile în 

judeţele: Argeş şi 
Vâlcea; 

- condamnaţi din regimul 
deschis pentru folosirea 

la muncă. 
- sancţionați cu măsuri  
educative cu executare 
sau continuare în 
penitenciar, cu domiciliile 
în județele: Giurgiu, 

Teleorman, Argeş, Vâlcea, 
Dâmboviţa, Braşov, 
Harghita, Covasna, 
Prahova, Ilfov, Municipiul 
București, Gorj, Mehedinţi, 
Dolj, Olt, Vrancea, Buzău, 
Galaţi, Brăila, Constanța, 
Călărași, Ialomița și Tulcea. 

- - arestate 
preventiv la 
dispoziţia 
organelor 
judiciare din 
judeţele: 
Argeş şi 
Vâlcea. 

- arestate 
preventiv 
la 
dispoziţia 
organelor 
judiciare 
din 
judeţele: 
Argeş şi 
Vâlcea. 

- minori de sex masculin, 
arestaţi preventiv, citaţi de 
organele judiciare din 
judeţele: Argeş şi Vâlcea; 
- sancţionați cu măsuri 
educative, de sex 
masculin, citaţi de 
organele judiciare din 
judeţele: Argeş şi Vâlcea; 
- tineri  condamnaţi, de 
sex masculin,    citaţi de 
organele judiciare din 
judeţele: Argeş şi Vâlcea; 
- condamnaţi majori, de 
sex masculin, din 
regimurile semideschis și 
deschis, citați de  
organele  judiciare din 
judeţele: Argeş şi Vâlcea; 
- femei (toate categoriile) 
citate de organele 
judiciare din judeţele: 
Argeş şi Vâlcea; 
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 6. Punctul 14 din Anexa nr. 1  se modifică şi va avea următorul cuprins: 
Nr. 
crt. 

Unitatea 
 

Organe 
judiciare 
deservite 

Categorii de persoane custodiate (în funcţie de sex, vârstă,situaţie juridică, regim de 
executare, domiciliu) 

Categorii de persoane primite 
temporar sau aflate în tranzit 
pentru prezentarea la 
termene sau organele 
judiciare deservite 

                       Sex masculin                         Sex feminin 

până la 
18 ani 
( minori) 

între 18 şi 21 ani 
       ( tineri) 

peste 21 ani 
(majori) 

până la 
18 ani 
( minore) 

între 18 
şi 21 ani 
( tinere) 

peste 
21 ani 
(major
e) 

14 Penitenciarul 
DROBETA 
TURNU 
SEVERIN 

Judeţul 
Mehedinţi 

- - arestaţi preventiv 
la dispoziţia 
organelor judiciare 
din judeţul 
Mehedinţi. 

 
 
 

- arestaţi preventiv la 
dispoziţia organelor 
judiciare din judeţul 
Mehedinţi. 
 
- condamnaţi din 
regimul semideschis 
cu domiciliile  în 
judeţele Mehedinţi, 
Dolj şi Olt.  
 
- condamnaţi din 
regimul deschis cu 
domiciliile în judeţele 
Mehedinţi şi Olt. 

- - - - minori de sex masculin, 
arestaţi preventiv, citaţi de 
organele judiciare din judeţul 
Mehedinţi; 
- sancţionați cu măsuri 
educative, de sex masculin, 
citaţi de organele judiciare 
din judeţul Mehedinţi; 
- tineri condamnaţi, de sex 
masculin, din toate regimurile 
de executare, citaţi de 
organele judiciare din  judeţul 
Mehedinţi; 
- condamnaţi majori, de sex 
masculin, din regimurile 
închis și maximă siguranță,   
citaţi de organele judiciare 
din judeţul Mehedinţi; 
- femei (toate categoriile) 
citate de organele judiciare 
din judeţul Mehedinţi. 
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  7. Punctul 16 din Anexa nr. 1  se modifică şi va avea următorul cuprins: 
Nr. 
crt. 

Unitatea 
 

Organe 
judiciare 
deservite 

Categorii de persoane custodiate (în funcţie de sex, vârstă,situaţie juridică, regim de 
executare, domiciliu) 

Categorii de persoane 
primite temporar sau 
aflate în tranzit pentru 
prezentarea la termene 
sau organele judiciare 
deservite 

                       Sex masculin                         Sex feminin 

până la 
18 ani 
( minori) 

între 18 şi 21 ani 
       ( tineri) 

peste 21 ani 
(majori) 

până la 
18 ani 
( minore) 

între 18 şi 
21 ani 

( tinere) 

peste 
21 ani 
(major
e) 

16 Penitenciarul 
GĂEŞTI 

Judeţul 
Dâmboviţ
a 

-  - condamnaţi din 
regimul deschis cu 
domiciliile în 
judeţele Prahova, 
Dâmboviţa și 
Argeș. 

- - - - 
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 8. Punctul 18 din Anexa nr. 1  se modifică şi va avea următorul cuprins: 
Nr. 
crt. 

Unitatea 
 

Organe 
judiciare 
deservite 

Categorii de persoane custodiate (în funcţie de sex, vârstă,situaţie juridică, regim de executare, 
domiciliu) 

Categorii de persoane 
primite temporar sau 
aflate în tranzit pentru 
prezentarea la termene 
sau organele judiciare 
deservite 

                       Sex masculin                         Sex feminin 

până la 
18 ani 
( minori) 

între 18 şi 21 
ani (tineri) 

peste 21 ani 
(majori) 

până la 
18 ani 
( 
minore) 

între 18 şi 21 ani 
( tinere) 

peste 21 ani 
(majore) 

18 Penitenciarul 
GHERLA 

Judeţele: 
Cluj, 
Maramur
eș, 
Bistrița 

- - arestaţi 
preventiv 
la dispoziţia 
organelor 
judiciare din 
judeţele Cluj, 
Bistriţa 
Năsăud şi 
Maramureş.   
 

- arestaţi 
preventiv 
la dispoziţia 
organelor 
judiciare din 
judeţele Cluj, 
Bistriţa Năsăud 
şi Maramureş; 
- condamnaţi din 
regimul maximă 
siguranţă şi 
închis cu 
domiciliile în 
judeţele Cluj, 
Bistriţa Năsăud 
şi Maramureş; 
- condamnaţi din 
regimul deschis 
pentru folosirea 
la muncă. 
 
 

- - arestate preventiv 
la dispoziţia 
organelor judiciare 
din judeţele: Cluj, 
Bistriţa Năsăud, 
Maramureş, Alba, 
Sibiu, Hunedoara, 
Harghita şi Mureş; 
- condamnate cu 
domiciliul în 
judeţele Cluj, 
Bistriţa Năsăud, 
Maramureş, Alba, 
Sibiu, Hunedoara, 
Harghita, Mureş, 
Botoşani, Suceava, 
Iaşi și Neamţ. 
 

- arestate preventiv 
la dispoziţia 
organelor judiciare 
din judeţele Cluj, 
Bistriţa Năsăud, 
Maramureş, Alba, 
Sibiu, Hunedoara, 
Harghita şi Mureş; 
- condamnate cu 
domiciliul în 
judeţele Cluj, 
Bistriţa Năsăud, 
Maramureş, Alba, 
Sibiu, Hunedoara, 
Harghita, Mureş, 
Botoşani, Suceava, 
Iaşi și Neamţ. 
 

- minori de sex masculin 
și feminin, arestaţi 
preventiv, citaţi de 
organele judiciare din 
judeţul Cluj;  
- sancţionați cu măsuri 
educative, de sex 
masculin și feminin, citaţi 
de organele judiciare din 
judeţul Cluj; 
- tineri  condamnaţi, de 
sex masculin,  din toate 
regimurile, citaţi de 
organele judiciare din  
judeţul Cluj; 
- condamnaţi majori, de 
sex masculin, din 
regimurile semideschis și 
deschis,   
citaţi de organele 
judiciare din  judeţul Cluj; 
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  9. Punctul 19 din Anexa nr. 1  se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 

Nr. 
crt. 

Unitatea 
 

Organe 
judiciare 
deservite 

Categorii de persoane custodiate (în funcţie de sex, vârstă,situaţie juridică, regim de 
executare, domiciliu) 

Categorii de persoane primite 
temporar sau aflate în tranzit 
pentru prezentarea la termene 
sau organele judiciare 
deservite 

                       Sex masculin                         Sex feminin 

până la 
18 ani 
( minori) 

între 18 şi 21 ani 
       ( tineri) 

peste 21 ani 
(majori) 

până la 
18 ani 
( 
minore) 

între 18 
şi 21 
ani 
( tinere) 

peste 
21 ani 
(major
e) 

19 Penitenciarul 
GIURGIU 

Judeţele: 
Giurgiu, 
Teleorma
n, 
Ilfov şi 
mun. 
Bucureşti 

- 
 

- arestaţi preventiv 
la dispoziţia organelor 
judiciare din judeţele 
Giurgiu si Teleorman. 

- condamnaţi din 
regimurile  de 

maximă siguranţă şi 
închis cu domiciliile în 

judeţele Giurgiu, 
Teleorman, Ilfov, 
Mun. Bucureşti, 

Dâmboviţa, Prahova, 
Constanţa, Călăraşi, 

Ialomiţa, Tulcea, 
Bacău, Vaslui, Iaşi, 
Neamţ, Suceava, 
Botoşani Vrancea, 

Buzău, Galaţi și  Brăila. 
 

- arestaţi preventiv 
la dispoziţia 
organelor judiciare 
din judeţele Giurgiu 
si Teleorman; 
- condamnaţi din 
regimurile de 
maximă siguranţă, 
închis și deschis cu 
domiciliile în 
judeţele Giurgiu, 
Teleorman, Ilfov şi 
mun. Bucureşti. 
 

- - - - minori de sex masculin și 
feminin, arestaţi preventiv, 
citaţi de organele judiciare din 
judeţele: Giurgiu si Teleorman; 
- sancţionați cu măsuri 
educative, de sex masculin și 
feminin, citaţi de organele 
judiciare din judeţele: Giurgiu 
si Teleorman; 
- tineri  condamnaţi, de sex 
masculin,  din regimurile 
semideschis și deschis, citaţi 
de organele judiciare din  
judeţele: Giurgiu si Teleorman; 
- condamnaţi majori, de sex 
masculin, din regimurile 
semideschis,  citaţi de 
organele judiciare din  
judeţele: Giurgiu si Teleorman; 
- femei (toate categoriile) citate 
de organele judiciare din 
judeţele Giurgiu si Teleorman; 
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  10. Punctul 25 din Anexa nr. 1  se modifică şi va avea următorul cuprins: 
Nr. 
crt. 

Unitatea 
 

Organe 
judiciare 
deservite 

Categorii de persoane custodiate (în funcţie de sex, vârstă,situaţie juridică, regim de 
executare, domiciliu) 

Categorii de 
persoane primite 
temporar sau aflate 
în tranzit pentru 
prezentarea la 
termene sau 
organele judiciare 
deservite 

                       Sex masculin                         Sex feminin 
până la 
18 ani 
( minori) 

între 18 şi 21 
ani 
       ( tineri) 

peste 21 ani 
(majori) 

până la 
18 ani 
( 
minore) 

între 18 şi 
21 ani 
( tinere) 

peste 
21 ani 
(major
e) 

25 Penitenciarul 
PLOIEŞTI 

Judeţele: 
Prahova 
şi 
Dâmboviţ
a   

-  - condamnaţi din regimul 
semideschis cu domiciliile 
în judeţele Prahova şi 
Dâmboviţa; 
- condamnaţi din regimul 
deschis pentru folosirea la 
muncă. 
 

- - - - 
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  11. Punctul 26 din Anexa nr. 1  se modifică şi va avea următorul cuprins: 
Nr. 
crt. 

Unitatea 
 

Organe 
judiciare 
deservite 

Categorii de persoane custodiate (în funcţie de sex, vârstă,situaţie juridică, regim de 
executare, domiciliu) 

Categorii de persoane primite 
temporar sau aflate în tranzit 
pentru prezentarea la termene 
sau organele judiciare 
deservite 

                       Sex masculin                         Sex feminin 

până la 
18 ani 
( minori) 

între 18 şi 21 ani 
       ( tineri) 

peste 21 ani 
(majori) 

până la 
18 ani 
( minore) 

între 18 şi 
21 ani 

( tinere) 

peste 21 
ani 
(majore) 

26 Penitenciarul 
CONSTANȚA 
- POARTA 
ALBĂ 

Judeţul 
Constanţ
a  

- - arestaţi 
preventiv 
la dispoziţia 
organelor 
judiciare din 
judeţele: 
Constanţa şi 
Tulcea; 

- arestaţi 
preventiv 
la dispoziţia 
organelor 
judiciare din 
judeţul Constanţa; 
- 
condamnaţi din 
regimul deschis şi 
semideschis cu 
domiciliile în 
judeţele 
Constanţa, 
Călăraşi, Ialomiţa. 
 

- - arestate 
preventiv 
la 
dispoziţia 
organelor 
judiciare 
din 
judeţele 
Constanţa
, Călăraşi, 
Ialomiţa şi 
Tulcea. 

- arestate 
preventiv 
la 
dispoziţia 
organelor 
judiciare 
din 
judeţele 
Constanţa
, Călăraşi, 
Ialomiţa şi 
Tulcea. 

- minori de sex masculin și 
feminin, arestaţi preventiv citaţi 
de organele judiciare din 
judeţul Constanţa; 
- sancţionați cu măsuri 
educative, de sex masculin și 
feminin, citaţi de organele 
judiciare din judeţul Constanţa; 
- tineri condamnaţi, de sex 
masculin, din toate regimurile 
de executare, citaţi de 
organele judiciare din  judeţul 
Constanţa; 
- condamnaţi majori, de sex 
masculin, din regimurile închis 
și maximă siguranță, citați de  
organele  judiciare din judeţul 
Constanţa; 
- femei (toate categoriile) citate 
de organele judiciare din 
judeţul Constanţa.   
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  12. Punctul 30 din Anexa nr. 1  se modifică şi va avea următorul cuprins: 

Nr. 
crt. 

Unitatea 
 

Organe 
judiciare 
deservite 

Categorii de persoane custodiate (în funcţie de sex, vârstă,situaţie juridică, regim de executare, 
domiciliu) 

Categorii de 
persoane 

primite temporar 
sau aflate în 
tranzit pentru 

prezentarea la 
termene sau 

organele 
judiciare 
deservite 

Sex masculin Sex feminin 

până 
la 18 
ani 
( 

minor) 

între 
18 şi 

21 ani    
( 

tineri) 

peste 21 
ani 

(majori) 

până la 
18 ani 

( 
minore

) 

între 18 şi 21 ani 
( tinere) 

peste 21 ani 
(majore) 

30 

PENITENCIARUL 
PLOIEȘTI – 

TÂRGȘORUL 
NOU 

Judeţele 
Prahova, 

Dâmboviţa
, Bucureşti, 

Ilfov,  
Braşov şi 
Covasna 

- - 

- 
condamn

aţi din 
regimul 
deschis 
folosiţi la 
muncă. 

 
 

- arestate preventiv la 
dispoziţia organelor 
judiciare din judeţele 
Prahova, Dâmboviţa, Ilfov, 
Giurgiu, Teleorman, 
Braşov, Covasna şi mun. 
Bucureşti; 
- condamnate cu domiciliul 
în judeţele Dolj, Olt, Gorj, 
Mehedinţi, Argeş, Vâlcea, 
Prahova, Dâmboviţa, Ilfov, 
Giurgiu, Teleorman, 
Braşov, Constanţa, 
Călăraşi, Ialomiţa, Tulcea, 
Covasna, mun. Bucureşti, 
Bacău, Vaslui, Vrancea, 
Buzău, Galaţi și Brăila; 
-Persoane care au în 
îngrijire copii în vârstă de 
până la un an; 
 

- arestate preventiv la 
dispoziţia organelor 
judiciare din judeţele: 
Prahova, Dâmboviţa, Ilfov, 
Giurgiu, Teleorman, Braşov, 
Covasna şi mun. Bucureşti; 
- condamnate din toate 
regimurile de executare cu 
domiciliul în judeţele 
Prahova, Dâmboviţa, Ilfov, 
Giurgiu, Teleorman, Braşov, 
Constanţa, Călăraşi, 
Ialomiţa, Tulcea, Covasna, 
mun. Bucureşti, Bacău, 
Vaslui, Vrancea, Buzău, 
Galaţi și Brăila. 
-Persoane care au în 
îngrijire copii în vârstă de 
până la un an; 
 
 

- minore 
arestate 

preventiv şi 
sancţionate cu 

măsuri 
educative, de 
sex feminin( 

minore, tinere, 
majore),  citate 

de organele 
judiciare din 

judeţele 
Prahova, 

Dâmboviţa, 
Ilfov, Giurgiu, 
Teleorman, 

Braşov, 
Covasna şi 

mun. Bucureşti. 
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- sancţionate cu măsuri  
educative cu executare 
sau continuare în 
penitenciar, cu domiciliile 
în județele: Dolj, Olt, Gorj, 
Mehedinţi, Argeş, Vâlcea, 
Prahova, Dâmboviţa, Ilfov, 
Giurgiu, Teleorman, 
Braşov, Constanţa, 
Călăraşi, Ialomiţa, Tulcea, 
Covasna, Mun. Bucureşti, 
Vrancea, Buzău, Galaţi și 
Brăila. 

- sancţionate cu măsuri  
educative cu executare sau 
continuare în penitenciar, 
cu domiciliile în județele: 
Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi, 
Argeş, Vâlcea, Prahova, 
Dâmboviţa, Ilfov, Giurgiu, 
Teleorman, Braşov, 
Constanţa, Călăraşi, 
Ialomiţa, Tulcea, Covasna, 
Mun. Bucureşti, Vrancea, 
Buzău, Galaţi și Brăila. 

 
13. La punctul 19 din Anexa nr.2, se modifică şi va avea următorul cuprins: 

    Litera  c) se modifică cu următorul cuprins:  
  “c) 5 secții cu regim închis, pentru persoanele condamnate cu vârsta peste 21 ani de sex masculin.” 

          După lit. e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins: 
       “f) 1 secție cu regim deschis pentru persoane condamnate cu vârsta peste 21 ani de sex masculin.” 

 
14. Punctul 26 din Anexa nr. 2  -  Secții interioare, se modifică în totalitate şi va avea următorul cuprins: 

  Secții interioare 
a) 1 secție pentru custodierea persoanelor private de libertate de sex feminin, arestate preventiv și condamnate cu 
afaceri judiciare pe rolul instanțelor deservite de Penitenciarul Constanța Poarta Albă; 
b) 1 secție pentru custodierea persoanelor private de libertate clasificate în regim închis și maximă siguranță, care 
au afaceri judiciare pe rolul instanțelor deservite de Penitenciarul Constanța Poarta Albă, precum și a celor care au 
regimul provizoriu stabilit ca fiind regim închis și regim de maximă siguranță; 
c) 1 secție arestați preventiv majori și arestați preventiv cu vârsta până în 21 ani precum și persoanele condamnate 
definitiv cu vârsta de până în 21 ani care au afaceri judiciare pe rolul instanțelor deservite de Penitenciarul 
Constanța Poarta Albă; 
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d) 1 secție pentru custodierea persoanelor clasificate în regim semideschis; 
e) 1 secție pentru custodierea persoanelor clasificate în regim deschis. 
 

  Secția exterioară Valul lui Traian  
  1 secție pentru custodierea persoanelor clasificate în regim semideschis și deschis (majore), de sex masculin. 
 

15. La punctul 30 din Anexa nr. 2, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:  
„i) 1 secție destinată deținutelor incluse în programul de tip Comunitatea Terapeutică.” 

 
16. La punctul 37 din Anexa nr. 2, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:  
„i) 1 secției de autogospodărire pentru persoane internate de sex masculin.” 

 
17. Punctul 1 din Anexa nr. 3  se modifică şi va avea următorul cuprins: 

Unitatea Organul de poliţie 
care depune  

Categorii de 
persoane private de 
libertate primite 

Categorii de 
persoane private de 
libertate cazate pe 
secţia de carantină - 
observare   

Categorii de persoane private de libertate care 
se transferă imediat după primire și locul de 
deținere unde acestea sunt transferate  

1. Penitenciarul 
AIUD 
 

Inspectoratul de 
Poliție Județean 
Alba, Inspectoratul 
de Poliție Județean 
Sibiu  

- toate categoriile, cu 
excepţia minorilor 
arestaţi preventiv şi  
a persoanelor  
sancţionate cu 
măsuri educative 
 
 

- arestaţi preventiv şi 
condamnați, majori 
de sex masculin; 
- arestaţi preventiv, 
tineri de sex 
masculin; 
- condamnaţi la 
pedepse de peste 3 
ani, tineri de sex 
masculin. 

- femei arestate preventiv şi condamnate, la 
Penitenciarul  Gherla. 
- condamnaţi la  pedepse de până la 3 ani, inclusiv, 
tineri de sex masculin, la Penitenciarul Bacău; 
- persoane de sex masculin, sancţionate cu măsuri 
educative cu executare sau continuare în 
penitenciar, la Penitenciarul Arad; 
-  persoane de sex feminin, sancţionate cu măsuri 
educative cu executare sau continuare în 
penitenciar, la Penitenciarul Arad. 
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17. Punctul 2 din Anexa nr. 3  se modifică şi va avea următorul cuprins: 

Unitatea Organul de poliţie 
care depune  

Categorii de 
persoane private de 
libertate primite 

Categorii de 
persoane private de 
libertate cazate pe 
secţia de carantină - 
observare   

Categorii de persoane private de 
libertate care se transferă imediat după 
primire și locul de deținere unde acestea 
sunt transferate  

2. Penitenciarul 
ARAD 
 

Inspectoratul de Poliție 
Județean Arad  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Inspectoratul de Poliție 
Județean Timişoara şi  
Inspectoratul de Poliție 
Județean Caraş-
Severin  

- toate categoriile, cu 
excepţia minorilor 
arestaţi preventiv şi  a 
persoanelor  
sancţionate cu măsuri 
educative; 
 
 
 
 
 
- femei tinere și 
majore, arestate 
preventiv și 
condamnate; 
- femei sancționate cu 
măsuri educative cu 
executare sau 
continuare în 
penitenciar. 

- arestaţi preventiv şi 
condamnaţi majori, 
de sex masculin; 
- arestaţi preventiv, 
tineri de sex 
masculin; 
 - femei tinere și 
majore, arestate 
preventiv și 
condamnate; 
 

- condamnaţi la  pedepse de până la 3 ani, 
inclusiv, tineri de sex masculin, la 
Penitenciarul Bacău; 
 
- condamnaţi la pedepse de peste 3 ani, 
tineri de sex masculin, la Peniteciarele 
Craiova, Aiud și Giurgiu, în funcție de 
domiciliile acestora stabilite în Anexa nr. 1. 
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18.Punctul 3 din Anexa nr. 3  se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 

Unitatea Organul de 
poliţie care 
depune  

Categorii de 
persoane private 
de libertate primite 

Categorii de 
persoane private de 
libertate cazate pe 
secţia de carantină - 
observare   

Categorii de persoane private de libertate care se 
transferă imediat după primire și locul de deținere unde 
acestea sunt transferate  

3. Penitenciarul 
BACĂU 
 

 Inspectoratul de 
Poliție Județean 
Bacău şi 
Inspectoratul de 
Poliție Județean 
Neamţ 
 
 
 
 
      
 

- toate categoriile, 
cu excepţia 
minorilor arestaţi 
preventiv şi  a 
persoanelor  
sancţionate cu 
măsuri educative; 
 
 
 

- arestaţi preventiv  
majori şi tineri, de sex 
masculin; 
 
- condamnaţi la 
pedepse de peste 3 
ani, majori de sex 
masculin; 
 
- condamnaţi la 
pedepse de până la  
3 ani, inclusiv, tineri 
de sex masculin; 
 
- femei majore şi 
tinere, arestate 
preventiv. 
 
 

- condamnaţi la pedepse de până la 3 ani inclusiv,  
majori de sex masculin, la Penitenciarul Vaslui; 
- femei tinere condamnate la Penitenciarele Ploiești – 
Târgșorul Nou, Arad și Gherla în funcție de domiciliile 
acestora stabilite în Anexa nr. 1; 
- femei majore condamnate la Penitenciarele Ploiești – 
Târgșorul Nou, Craiova, Arad și Gherla în funcție de 
domiciliile acestora stabilite în Anexa nr. 1; 
- condamnaţi la pedepse de peste 3 ani, tineri de sex 
masculin, la Peniteciarele Craiova, Aiud și Giurgiu, în 
funcție de domiciliile acestora stabilite în Anexa nr. 1; 
- persoane de sex masculin, sancţionate cu măsuri 
educative cu executare sau continuare în penitenciar, la 
Penitenciarele Mioveni și Arad, în funcție de domiciliile 
acestora stabilite în Anexa nr. 1; 
- persoane de sex feminin, sancţionate cu măsuri 
educative cu executare sau continuare în penitenciar, la 
Penitenciarele Ploiești – Târgșorul Nou și Arad, în 
funcție de domiciliile acestora stabilite în Anexa nr. 1. 
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19. Punctul 4 din Anexa nr. 3  se modifică şi va avea următorul cuprins: 

Unitatea Organul de 
poliţie care 
depune  

Categorii de 
persoane 
private de 
libertate primite 

Categorii de 
persoane private 
de libertate cazate 
pe secţia de 
carantină - 
observare   

Categorii de persoane private de libertate care se transferă 
imediat după primire și locul de deținere unde acestea sunt 
transferate  

4. Penitenciarul 
BAIA MARE 

Inspectoratul 
de Poliție 
Județean 
Maramureş 

- toate 
categoriile, cu 
excepţia 
femeilor, a  
minorilor 
arestaţi 
preventiv şi  a 
persoanelor  
sancţionate cu 
măsuri 
educative; 
 

- condamnaţi la 
pedepse de până 
la 3 ani inclusiv, 
majori de sex 
masculin. 

- arestaţi preventiv şi condamnaţi la pedepse de peste 3 ani, 
majori de sex masculin, la Penitenciarul  Gherla; 
- arestaţi preventiv tineri de sex masculin, la Penitenciarul 
Gherla; 
- condamnaţi la  pedepse de până la 3 ani, inclusiv, tineri de 
sex masculin, la Penitenciarul Bacău; 
- condamnaţi la pedepse de peste 3 ani, tineri de sex masculin, 
la Peniteciarele Craiova, Aiud și Giurgiu, în funcție de domiciliile 
acestora stabilite în Anexa nr. 1; 
- persoane de sex masculin, sancţionate cu măsuri educative 
cu executare sau continuare în penitenciar, la Penitenciarele 
Mioveni și Arad, în funcție de domiciliile acestora stabilite în 
Anexa nr. 1; 
- persoane de sex feminin, sancţionate cu măsuri educative cu 
executare sau continuare în penitenciar, la Penitenciarele 
Ploiești – Târgșorul Nou și Arad, în funcție de domiciliile 
acestora stabilite în Anexa nr. 1. 
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20. Punctul 5 din Anexa nr. 3  se modifică şi va avea următorul cuprins: 

Unitatea Organul de poliţie 
care depune  

Categorii de 
persoane private de 
libertate primite 

Categorii de 
persoane private 
de libertate 
cazate pe secţia 
de carantină - 
observare   

Categorii de persoane private de libertate care se 
transferă imediat după primire și locul de deținere 
unde acestea sunt transferate  

5. Penitenciarul 
DEVA 

Inspectoratul de 
Poliție Județean 
Hunedoara  

- toate categoriile, cu 
excepţia minorilor 
arestaţi preventiv şi  a 
persoanelor  
sancţionate cu măsuri 
educative; 

- condamnaţi la 
pedepse de până 
la 3 ani  inclusiv, 
majori de sex 
masculin. 

- condamnaţi la  pedepse de până la 3 ani,  inclusiv, 
tineri de sex masculin, la Penitenciarul Bacău; 
- condamnaţi la pedepse de peste 3 ani, tineri de sex 
masculin, la Peniteciarele Craiova, Aiud și Giurgiu, în 
funcție de domiciliile acestora stabilite în Anexa nr. 1; 
- arestați preventiv,  tineri și majori de sex masculin, 
la Penitenciarul Aiud; 
- femei arestate preventiv, la Penitenciarul  Gherla; 
- femei tinere condamnate la Penitenciarele Ploiești – 
Târgșorul Nou, Arad și Gherla în funcție de domiciliile 
acestora stabilite în Anexa nr. 1; 
- femei majore condamnate la Penitenciarele Ploiești 
– Târgșorul Nou, Craiova, Arad și Gherla în funcție de 
domiciliile acestora stabilite în Anexa nr. 1; 
- persoane de sex masculin, sancţionate cu măsuri 
educative cu executare sau continuare în penitenciar, 
la Penitenciarele Mioveni și Arad, în funcție de 
domiciliile acestora stabilite în Anexa nr. 1;. 
- persoane de sex feminin, sancţionate cu măsuri 
educative cu executare sau continuare în penitenciar, 
la Penitenciarele Ploiești – Târgșorul Nou și Arad, în 
funcție de domiciliile acestora stabilite în Anexa nr. 1. 
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21. Punctul 6 din Anexa nr. 3  se modifică şi va avea următorul cuprins: 

Unitatea Organul de poliţie care 
depune  

Categorii de persoane 
private de libertate 
primite 

Categorii de 
persoane private de 
libertate cazate pe 
secţia de carantină - 
observare   

Categorii de persoane private de libertate 
care se transferă imediat după primire și 
locul de deținere unde acestea sunt 
transferate  

6. Penitenciarul 
BISTRIŢA 
 

Inspectoratul de Poliție 
Județean Bistriţa 
Năsăud 

- toate categoriile, cu 
excepţia femeilor, a  
minorilor arestaţi 
preventiv şi  a 
persoanelor  
sancţionate cu măsuri 
educative. 

- condamnaţi la 
pedepse de până la 3 
ani inclusiv, majori de 
sex masculin. 
 

- condamnaţi la  pedepse de până la 3 ani,  
inclusiv, tineri de sex masculin, la 
Penitenciarul Bacău; 
- condamnaţi la pedepse de peste 3 ani, 
tineri de sex masculin, la Peniteciarele 
Craiova, Aiud și Giurgiu, în funcție de 
domiciliile acestora stabilite în Anexa nr. 1; 
- arestaţi preventiv şi condamnaţi la 
pedepse de peste 3 ani, majori de sex 
masculin, la Penitenciarul  Gherla; 
- arestaţi preventiv, tineri de sex masculin, 
la Penitenciarul  Gherla; 
- persoane de sex masculin, sancţionate cu 
măsuri educative cu executare sau 
continuare în penitenciar, la Penitenciarele 
Mioveni și Arad, în funcție de domiciliile 
acestora stabilite în Anexa nr. 1; 
- persoane de sex feminin, sancţionate cu 
măsuri educative cu executare sau 
continuare în penitenciar, la Penitenciarele 
Ploiești – Târgșorul Nou și Arad, în funcție 
de domiciliile acestora stabilite în Anexa nr. 
1. 
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22. Punctul 7 din Anexa nr. 3  se modifică şi va avea următorul cuprins: 

Unitatea Organul de poliţie 
care depune  

Categorii de 
persoane private de 
libertate primite 

Categorii de 
persoane private de 
libertate cazate pe 
secţia de carantină - 
observare   

Categorii de persoane private de libertate care se 
transferă imediat după primire și locul de deținere 
unde acestea sunt transferate  

7. 
Penitenciarul 
BOTOŞANI 
 

Inspectoratul de 
Poliție Județean 
Botoşani şi 
Inspectoratul de 
Poliție Județean 
Suceava 

- toate categoriile, cu 
excepţia minorilor 
arestaţi preventiv şi  
a persoanelor  
sancţionate cu 
măsuri educative. 

- arestaţi preventiv 
şi condamnaţi, 
majori de sex 
masculin; 
- arestaţi preventiv, 
tineri de sex 
masculin. 

- condamnaţi la  pedepse de până la 3 ani,  inclusiv, 
tineri de sex masculin, la Penitenciarul Bacău; 
- condamnaţi la pedepse de peste 3 ani, tineri de sex 
masculin, la Peniteciarele Craiova, Aiud și Giurgiu, în 
funcție de domiciliile acestora stabilite în Anexa nr. 1; 
- arestate preventiv majore şi tinere, la  Penitenciarul 
Bacău; 
- femei tinere condamnate la Penitenciarele Ploiești – 
Târgșorul Nou, Arad și Gherla în funcție de domiciliile 
acestora stabilite în Anexa nr. 1; 
- femei majore condamnate la Penitenciarele Ploiești 
– Târgșorul Nou, Craiova, Arad și Gherla în funcție de 
domiciliile acestora stabilite în Anexa nr. 1; 
- persoane de sex masculin, sancţionate cu măsuri 
educative cu executare sau continuare în penitenciar, 
la Penitenciarele Mioveni și Arad, în funcție de 
domiciliile acestora stabilite în Anexa nr. 1; 
- persoane de sex feminin, sancţionate cu măsuri 
educative cu executare sau continuare în penitenciar, 
la Penitenciarele Ploiești – Târgșorul Nou și Arad, în 
funcție de domiciliile acestora stabilite în Anexa nr. 1. 
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23. Punctul 11 din Anexa nr. 3  se modifică şi va avea următorul cuprins: 

Unitatea Organul de poliţie 
care depune  

Categorii de 
persoane private 
de libertate 
primite 

Categorii de 
persoane 
private de 
libertate cazate 
pe secţia de 
carantină - 
observare   

Categorii de persoane private de libertate care se 
transferă imediat după primire și locul de deținere 
unde acestea sunt transferate  

11.Penitenciarul 
CODLEA 

Inspectoratul de 
Poliție Județean  
Braşov şi 
Inspectoratul de 
Poliție Județean 
Covasna 

- toate categoriile, 
cu excepţia 
minorilor arestaţi 
preventiv şi  a 
persoanelor  
sancţionate cu 
măsuri educative  

- arestaţi 
preventiv şi 
condamnaţi, 
majori de sex 
masculin; 
- arestaţi 
preventiv, tineri 
de sex 
masculin. 

- condamnaţi la  pedepse de până la 3 ani,  inclusiv, 
tineri de sex masculin, la Penitenciarul Bacău; 
- condamnaţi la pedepse de peste 3 ani, tineri de sex 
masculin, la Peniteciarele Craiova, Aiud și Giurgiu, în 
funcție de domiciliile acestora stabilite în Anexa nr. 1; 
- femei tinere și majore, arestate preventiv, la 
Penitenciarul Ploiești – Târgșorul Nou; 
- femei tinere condamnate la Penitenciarele Ploiești – 
Târgșorul Nou, Arad și Gherla în funcție de domiciliile 
acestora stabilite în Anexa nr. 1; 
- femei majore condamnate la Penitenciarele Ploiești 
– Târgșorul Nou, Craiova, Arad și Gherla în funcție de 
domiciliile acestora stabilite în Anexa nr. 1; 
- persoane de sex masculin, sancţionate cu măsuri 
educative cu executare sau continuare în penitenciar, 
la Penitenciarele Mioveni și Arad, în funcție de 
domiciliile acestora stabilite în Anexa nr. 1; 
- persoane de sex feminin, sancţionate cu măsuri 
educative cu executare sau continuare în penitenciar, 
la Penitenciarele Ploiești – Târgșorul Nou și Arad, în 
funcție de domiciliile acestora stabilite în Anexa nr. 1. 
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24. Punctul 13 din Anexa nr. 3  se modifică şi va avea următorul cuprins: 

Unitatea Organul de poliţie care 
depune  

Categorii de persoane 
private de libertate 
primite 

Categorii de 
persoane private de 
libertate cazate pe 
secţia de carantină - 
observare   

Categorii de persoane private de libertate 
care se transferă imediat după primire și 
locul de deținere unde acestea sunt 
transferate  

13.Penitenciarul 
CRAIOVA 

Inspectoratul de Poliție 
Județean Dolj şi 
Inspectoratul de Poliție 
Județean Olt 

- toate categoriile, cu 
excepţia minorilor 
arestaţi preventiv şi  a 
persoanelor  
sancţionate cu măsuri 
educative. 

- arestaţi preventiv şi 
condamnaţi, majori 
de sex masculin; 
- arestaţi preventiv și 
condamnaţi la 
pedepse de peste 3 
ani,  tineri de sex 
masculin;  
- femei  majore și  
tinere, arestate 
preventiv; 
- femei majore  
condamnate. 
 

- condamnaţi la  pedepse de până la 3 
ani,  inclusiv, tineri de sex masculin, la 
Penitenciarul Bacău; 
- femei tinere condamnate la 
Penitenciarele Ploiești – Târgșorul Nou, 
Arad și Gherla în funcție de domiciliile 
acestora stabilite în Anexa nr. 1; 
- persoane de sex masculin, sancţionate 
cu măsuri educative cu executare sau 
continuare în penitenciar, la 
Penitenciarele Mioveni și Arad, în funcție 
de domiciliile acestora stabilite în Anexa 
nr. 1; 
- persoane de sex feminin, sancţionate cu 
măsuri educative cu executare sau 
continuare în penitenciar, la 
Penitenciarele Ploiești – Târgșorul Nou și 
Arad, în funcție de domiciliile acestora 
stabilite în Anexa nr. 1. 
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25. Punctul 14 din Anexa nr. 3  se modifică şi va avea următorul cuprins: 

Unitatea Organul de 
poliţie care 
depune  

Categorii de 
persoane 
private de 
libertate primite 

Categorii de 
persoane private 
de libertate cazate 
pe secţia de 
carantină - 
observare   

Categorii de persoane private de libertate care se transferă 
imediat după primire și locul de deținere unde acestea sunt 
transferate  

14. 
Penitenciarul 
DROBETA-
TURNU 
SEVERIN 
 

Inspectoratul 
de Poliție 
Județean 
Mehedinţi 

- toate 
categoriile, cu 
excepţia 
minorilor 
arestaţi 
preventiv şi  a 
persoanelor  
sancţionate cu 
măsuri 
educative 

- arestaţi preventiv 
şi condamnaţi la 
pedepse de până 
la 3 ani, inclusiv, 
majori de sex 
masculin; 
- arestaţi preventiv,  
tineri de sex 
masculin. 
 
 

- condamnaţi la  pedepse de până la 3 ani,  inclusiv, tineri de 
sex masculin, la Penitenciarul Bacău; 
- condamnaţi la pedepse de peste 3 ani, tineri de sex masculin, 
la Peniteciarele Craiova, Aiud și Giurgiu, în funcție de domiciliile 
acestora stabilite în Anexa nr. 1; 
- condamnaţi la pedepse de peste 3 ani, majori de sex masculin, 
la Penitenciarul Craiova; 
- femei majore și tinere, arestate preventiv, la  Penitenciarul 
Craiova; 
- femei tinere condamnate la Penitenciarele Ploiești – Târgșorul 
Nou, Arad și Gherla în funcție de domiciliile acestora stabilite în 
Anexa nr. 1; 
- femei majore condamnate la Penitenciarele Ploiești – 
Târgșorul Nou, Craiova, Arad și Gherla în funcție de domiciliile 
acestora stabilite în Anexa nr. 1; 
- persoane de sex masculin, sancţionate cu măsuri educative cu 
executare sau continuare în penitenciar, la Penitenciarele 
Mioveni și Arad, în funcție de domiciliile acestora stabilite în 
Anexa nr. 1; 
- persoane de sex feminin, sancţionate cu măsuri educative cu 
executare sau continuare în penitenciar, la Penitenciarele 
Ploiești – Târgșorul Nou și Arad, în funcție de domiciliile 
acestora stabilite în Anexa nr. 1. 
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26. Punctul 16 din Anexa nr. 3  se modifică şi va avea următorul cuprins: 

Unitatea Organul de 
poliţie care 
depune  

Categorii de 
persoane private 
de libertate primite 

Categorii de 
persoane private de 
libertate cazate pe 
secţia de carantină 
- observare   

Categorii de persoane private de libertate care se 
transferă imediat după primire și locul de deținere 
unde acestea sunt transferate  

15. Penitenciarul 
FOCŞANI 

Inspectoratul 
de Poliție 
Județean 
Vrancea şi  
Inspectoratul 
de Poliție 
Județean 
Buzău 

- toate categoriile, 
cu excepţia 
minorilor arestaţi 
preventiv şi  a 
persoanelor  
sancţionate cu 
măsuri educative 

- arestaţi preventiv 
şi condamnaţi, 
majori de sex 
masculin; 
- arestaţi preventiv,  
tineri de sex 
masculin. 
 
 

- condamnaţi la  pedepse de până la 3 ani,  inclusiv, 
tineri de sex masculin, la Penitenciarul Bacău; 
- condamnaţi la pedepse de peste 3 ani, tineri de sex 
masculin, la Peniteciarele Craiova, Aiud și Giurgiu, în 
funcție de domiciliile acestora stabilite în Anexa nr. 1; 
- femei tinere și majore, arestate preventiv, la  
Penitenciarul Bacău; 
- femei tinere condamnate la Penitenciarele Ploiești – 
Târgșorul Nou, Arad și Gherla în funcție de domiciliile 
acestora stabilite în Anexa nr. 1; 
- femei majore condamnate la Penitenciarele Ploiești 
– Târgșorul Nou, Craiova, Arad și Gherla în funcție 
de domiciliile acestora stabilite în Anexa nr. 1; 
- persoane de sex masculin, sancţionate cu măsuri 
educative cu executare sau continuare în penitenciar, 
la Penitenciarele Mioveni și Arad, în funcție de 
domiciliile acestora stabilite în Anexa nr. 1; 
- persoane de sex feminin, sancţionate cu măsuri 
educative cu executare sau continuare în penitenciar, 
la Penitenciarele Ploiești – Târgșorul Nou și Arad, în 
funcție de domiciliile acestora stabilite în Anexa nr. 1. 
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27. Punctul 17 din Anexa nr. 3  se modifică şi va avea următorul cuprins: 

Unitatea Organul de poliţie 
care depune  

Categorii de 
persoane 
private de 
libertate 
primite 

Categorii de 
persoane 
private de 
libertate cazate 
pe secţia de 
carantină - 
observare   

Categorii de persoane private de libertate care se 
transferă imediat după primire și locul de deținere unde 
acestea sunt transferate  

17. Penitenciarul 
GALAŢI 

Inspectoratul de 
Poliție Județean 
Galaţi şi 
Inspectoratul de 
Poliție Județean 
Brăila 
 

- toate 
categoriile, cu 
excepţia 
minorilor 
arestaţi 
preventiv şi  a 
persoanelor  
sancţionate cu 
măsuri 
educative 

- arestaţi 
preventiv şi 
condamnaţi, 
majori de sex 
masculin; 
 
- arestaţi 
preventiv,  tineri 
de sex 
masculin. 
 

- condamnaţi la  pedepse de până la 3 ani,  inclusiv, 
tineri de sex masculin, la Penitenciarul Bacău; 
- condamnaţi la pedepse de peste 3 ani, tineri de sex 
masculin, la Peniteciarele Craiova, Aiud și Giurgiu, în 
funcție de domiciliile acestora stabilite în Anexa nr. 1; 
- femei tinere și majore, arestate preventiv, la  
Penitenciarul Bacău; 
- femei tinere condamnate la Penitenciarele Ploiești – 
Târgșorul Nou, Arad și Gherla în funcție de domiciliile 
acestora stabilite în Anexa nr. 1; 
- femei majore condamnate la Penitenciarele Ploiești – 
Târgșorul Nou, Craiova, Arad și Gherla în funcție de 
domiciliile acestora stabilite în Anexa nr. 1; 
- persoane de sex masculin, sancţionate cu măsuri 
educative cu executare sau continuare în penitenciar, la 
Penitenciarele Mioveni și Arad, în funcție de domiciliile 
acestora stabilite în Anexa nr. 1; 
- persoane de sex feminin, sancţionate cu măsuri 
educative cu executare sau continuare în penitenciar, la 
Penitenciarele Ploiești – Târgșorul Nou și Arad, în 
funcție de domiciliile acestora stabilite în Anexa nr. 1. 
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28. Punctul 18 din Anexa nr. 3  se modifică şi va avea următorul cuprins: 

Unitatea Organul de poliţie 
care depune  

Categorii de 
persoane private de 
libertate primite 

Categorii de 
persoane private 
de libertate cazate 
pe secţia de 
carantină - 
observare   

Categorii de persoane private de libertate care 
se transferă imediat după primire și locul de 
deținere unde acestea sunt transferate  

18. Penitenciarul 
GHERLA 

Inspectoratul de 
Poliție Județean 
Cluj 
 
 
 
 
 
 
Inspectoratul de 
Poliție Județean 
Maramures, 
Inspectoratul de 
Poliție Județean 
Bistriţa Năsăud  

- toate categoriile, 
cu excepţia 
minorilor arestaţi 
preventiv şi  a 
persoanelor  
sancţionate cu 
măsuri educative; 
 
 
 
- femei tinere și 
majore, arestate 
preventiv și 
condamnate; 
 - femei sancţionate 
cu măsuri educative 
cu executare sau 
continuare în 
penitenciar. 

- arestaţi preventiv 
şi condamnaţi, 
majori de sex 
masculin; 
- arestaţi preventiv,  
tineri de sex 
masculin; 
- femei arestate 
preventiv şi 
condamnate; 
 

- condamnaţi la  pedepse de până la 3 ani,  
inclusiv, tineri de sex masculin, la Penitenciarul 
Bacău; 
- condamnaţi la pedepse de peste 3 ani, tineri 
de sex masculin, la Peniteciarele Craiova, Aiud 
și Giurgiu, în funcție de domiciliile acestora 
stabilite în Anexa nr. 1; 
- persoane de sex masculin, sancţionate cu 
măsuri educative cu executare sau continuare în 
penitenciar, la Penitenciarele Mioveni și Arad, în 
funcție de domiciliile acestora stabilite în Anexa 
nr. 1; 
- persoane de sex feminin, sancţionate cu 
măsuri educative cu executare sau continuare în 
penitenciar, la Penitenciarele Ploiești – 
Târgșorul Nou și Arad, în funcție de domiciliile 
acestora stabilite în Anexa nr. 1. 
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29. Punctul 20 din Anexa nr. 3  se modifică şi va avea următorul cuprins: 

Unitatea Organul de 
poliţie care 
depune  

Categorii de 
persoane 
private de 
libertate primite 

Categorii de 
persoane private 
de libertate 
cazate pe secţia 
de carantină - 
observare   

Categorii de persoane private de libertate care se transferă 
imediat după primire și locul de deținere unde acestea sunt 
transferate  

20. 
Penitenciarul 
IAŞI 

Inspectoratul 
de Poliție 
Județean Iaşi 

- toate 
categoriile, cu 
excepţia 
minorilor 
arestaţi 
preventiv şi  a 
persoanelor  
sancţionate cu 
măsuri 
educative. 

- arestaţi 
preventiv şi 
condamnaţi, 
majori de sex 
masculin; 
- arestaţi 
preventiv,  tineri 
de sex masculin. 

- condamnaţi la  pedepse de până la 3 ani,  inclusiv, tineri de 
sex masculin, la Penitenciarul Bacău; 
- condamnaţi la pedepse de peste 3 ani, tineri de sex 
masculin, la Peniteciarele Craiova, Aiud și Giurgiu, în funcție 
de domiciliile acestora stabilite în Anexa nr. 1; 
- femei tinere și majore arestate preventiv, la  Penitenciarul 
Bacău; 
- femei tinere condamnate la Penitenciarele Ploiești – 
Târgșorul Nou, Arad și Gherla în funcție de domiciliile 
acestora stabilite în Anexa nr. 1; 
- femei majore condamnate la Penitenciarele Ploiești – 
Târgșorul Nou, Craiova, Arad și Gherla în funcție de 
domiciliile acestora stabilite în Anexa nr. 1; 
- persoane de sex masculin, sancţionate cu măsuri 
educative cu executare sau continuare în penitenciar, la 
Penitenciarele Mioveni și Arad, în funcție de domiciliile 
acestora stabilite în Anexa nr. 1. 
- persoane de sex feminin, sancţionate cu măsuri educative 
cu executare sau continuare în penitenciar, la Penitenciarele 
Ploiești – Târgșorul Nou și Arad, în funcție de domiciliile 
acestora stabilite în Anexa nr. 1. 
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30. Punctul 20 din Anexa nr. 3  se modifică şi va avea următorul cuprins: 

Unitatea Organul de poliţie 
care depune  

Categorii de 
persoane private 
de libertate primite 

Categorii de 
persoane 
private de 
libertate cazate 
pe secţia de 
carantină - 
observare   

Categorii de persoane private de libertate care se 
transferă imediat după primire și locul de deținere 
unde acestea sunt transferate  

22. Penitenciarul 
MIERCUREA-
CIUC 

Inspectoratul de 
Poliție Județean 
Harghita  

- toate categoriile, 
cu excepţia 
minorilor arestaţi 
preventiv şi  a 
persoanelor  
sancţionate cu 
măsuri educative. 

- arestaţi 
preventiv şi 
condamnaţi, 
majori de sex 
masculin; 
- arestaţi 
preventiv,  
tineri de sex 
masculin. 

- condamnaţi la  pedepse de până la 3 ani,  inclusiv, 
tineri de sex masculin, la Penitenciarul Bacău; 
- condamnaţi la pedepse de peste 3 ani, tineri de sex 
masculin, la Peniteciarele Craiova, Aiud și Giurgiu, în 
funcție de domiciliile acestora stabilite în Anexa nr. 1; 
- femei arestate preventiv, la  Penitenciarul  Gherla; 
- femei tinere condamnate la Penitenciarele Ploiești – 
Târgșorul Nou, Arad și Gherla în funcție de domiciliile 
acestora stabilite în Anexa nr. 1; 
- femei majore condamnate la Penitenciarele Ploiești 
– Târgșorul Nou, Craiova, Arad și Gherla în funcție de 
domiciliile acestora stabilite în Anexa nr. 1; 
- persoane de sex masculin, sancţionate cu măsuri 
educative cu executare sau continuare în penitenciar, 
la Penitenciarele Mioveni și Arad, în funcție de 
domiciliile acestora stabilite în Anexa nr. 1; 
- persoane de sex feminin, sancţionate cu măsuri 
educative cu executare sau continuare în penitenciar, 
la Penitenciarele Ploiești – Târgșorul Nou și Arad, în 
funcție de domiciliile acestora stabilite în Anexa nr. 1. 
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31. Punctul 23 din Anexa nr. 3  se modifică şi va avea următorul cuprins: 

Unitatea Organul de 
poliţie care 
depune  

Categorii de 
persoane private 
de libertate 
primite 

Categorii de 
persoane private 
de libertate cazate 
pe secţia de 
carantină - 
observare   

Categorii de persoane private de libertate care se 
transferă imediat după primire și locul de deținere 
unde acestea sunt transferate  

23. Penitenciarul 
ORADEA 

Inspectoratul de 
Poliție Județean 
Bihor 

- toate categoriile, 
cu excepţia 
minorilor arestaţi 
preventiv şi  a 
persoanelor  
sancţionate cu 
măsuri educative 

- arestaţi preventiv 
şi condamnaţi, 
majori de sex 
masculin; 
- arestaţi preventiv,  
tineri de sex 
masculin; 
 

- condamnaţi la  pedepse de până la 3 ani,  inclusiv, 
tineri de sex masculin, la Penitenciarul Bacău; 
- condamnaţi la pedepse de peste 3 ani, tineri de sex 
masculin, la Peniteciarele Craiova, Aiud și Giurgiu, în 
funcție de domiciliile acestora stabilite în Anexa nr. 1; 
- femei arestate preventiv, la  Penitenciarul  Arad; 
- femei tinere condamnate la Penitenciarele Ploiești – 
Târgșorul Nou, Arad și Gherla în funcție de domiciliile 
acestora stabilite în Anexa nr. 1; 
- femei majore condamnate la Penitenciarele Ploiești 
– Târgșorul Nou, Craiova, Arad și Gherla în funcție de 
domiciliile acestora stabilite în Anexa nr. 1; 
- persoane de sex masculin, sancţionate cu măsuri 
educative cu executare sau continuare în penitenciar, 
la Penitenciarele Mioveni și Arad, în funcție de 
domiciliile acestora stabilite în Anexa nr. 1; 
- persoane de sex feminin, sancţionate cu măsuri 
educative cu executare sau continuare în penitenciar, 
la Penitenciarele Ploiești – Târgșorul Nou și Arad, în 
funcție de domiciliile acestora stabilite în Anexa nr. 1. 
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32. Punctul 26 din Anexa nr. 3  se modifică şi va avea următorul cuprins: 

Unitatea Organul de poliţie 
care depune  

Categorii de 
persoane private de 
libertate primite 

Categorii de 
persoane private 
de libertate 
cazate pe secţia 
de carantină - 
observare   

Categorii de persoane private de libertate care se 
transferă imediat după primire și locul de deținere 
unde acestea sunt transferate  

26. 
Penitenciarul 
POARTA ALBĂ 

Inspectoratul de 
Poliție Județean 
Constanţa 
 
 
 
 
 
 
 
Inspectoratul de 
Poliție Județean 
Călăraşi şi 
Inspectoratul de 
Poliție Județean 
Ialomiţa  

- toate categoriile, 
cu excepţia 
minorilor arestaţi 
preventiv şi  a 
persoanelor  
sancţionate cu 
măsuri educative. 
 
 
 
  - femei toate 
categoriile, cu 
excepția celor 
sancționate cu 
măsuri educative. 

- arestaţi 
preventiv şi 
condamnaţi, 
majori de sex 
masculin; 
- tineri arestaţi 
preventiv de sex 
masculin; 
- femei arestate 
preventiv. 

- condamnaţi la  pedepse de până la 3 ani,  inclusiv, 
tineri de sex masculin, la Penitenciarul Bacău; 
- condamnaţi la pedepse de peste 3 ani, tineri de 
sex masculin, la Peniteciarele Craiova, Aiud și 
Giurgiu, în funcție de domiciliile acestora stabilite în 
Anexa nr. 1; 
- femei tinere condamnate la Penitenciarele Ploiești 
– Târgșorul Nou, Arad și Gherla în funcție de 
domiciliile acestora stabilite în Anexa nr. 1; 
- femei majore condamnate la Penitenciarele 
Ploiești – Târgșorul Nou, Craiova, Arad și Gherla în 
funcție de domiciliile acestora stabilite în Anexa nr. 
1; 
- persoane de sex masculin, sancţionate cu măsuri 
educative cu executare sau continuare în 
penitenciar, la Penitenciarele Mioveni și Arad, în 
funcție de domiciliile acestora stabilite în Anexa nr. 
1; 
- persoane de sex feminin, sancţionate cu măsuri 
educative cu executare sau continuare în 
penitenciar, la Penitenciarele Ploiești – Târgșorul 
Nou și Arad, în funcție de domiciliile acestora 
stabilite în Anexa nr. 1. 

http://www.anp.gov.ro/


 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România 

www.anp.gov.ro 

 

33. Punctul 27 din Anexa nr. 3  se modifică şi va avea următorul cuprins: 

Unitatea Organul de 
poliţie care 
depune  

Categorii de 
persoane 
private de 
libertate 
primite 

Categorii de 
persoane private de 
libertate cazate pe 
secţia de carantină - 
observare   

Categorii de persoane private de libertate care se transferă 
imediat după primire și locul de deținere unde acestea sunt 
transferate  

27. 
Penitenciarul 
SATU MARE 

Inspectoratul 
de Poliție 
Județean 
Satu Mare şi 
Inspectoratul 
de Poliție 
Județean 
Sălaj 

- toate 
categoriile, cu 
excepţia 
minorilor 
arestaţi 
preventiv şi  a 
persoanelor  
sancţionate cu 
măsuri 
educative  

- condamnaţi la 
pedepse de până la 
3 ani, inclusiv, 
majori de sex 
masculin 

- arestaţi preventiv şi condamnaţi la pedepse de peste 3 ani, 
majori de sex masculin, la  Penitenciarul Oradea; 
- arestaţi preventiv,  tineri de sex masculin, la  Penitenciarul  
Oradea; 
- condamnaţi la  pedepse de până la 3 ani,  inclusiv, tineri de sex 
masculin, la Penitenciarul Bacău; 
- condamnaţi la pedepse de peste 3 ani, tineri de sex masculin, la 
Peniteciarele Craiova, Aiud și Giurgiu, în funcție de domiciliile 
acestora stabilite în Anexa nr. 1; 
- femei tinere și majore, arestate preventiv, la  Penitenciarul  
Arad; 
- femei tinere condamnate la Penitenciarele Ploiești – Târgșorul 
Nou, Arad și Gherla în funcție de domiciliile acestora stabilite în 
Anexa nr. 1; 
- femei majore condamnate la Penitenciarele Ploiești – Târgșorul 
Nou, Craiova, Arad și Gherla în funcție de domiciliile acestora 
stabilite în Anexa nr. 1; 
- persoane de sex masculin, sancţionate cu măsuri educative cu 
executare sau continuare în penitenciar, la Penitenciarele Mioveni 
și Arad, în funcție de domiciliile acestora stabilite în Anexa nr. 1;. 
- persoane de sex feminin, sancţionate cu măsuri educative cu 
executare sau continuare în penitenciar, la Penitenciarele Ploiești 
– Târgșorul Nou și Arad, în funcție de domiciliile acestora stabilite 
în Anexa nr. 1. 
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34. Punctul 29 din Anexa nr. 3  se modifică şi va avea următorul cuprins: 

Unitatea Organul de poliţie 
care depune  

Categorii de 
persoane private 
de libertate primite 

Categorii de 
persoane private de 
libertate cazate pe 
secţia de carantină - 
observare   

Categorii de persoane private de libertate care se 
transferă imediat după primire și locul de deținere 
unde acestea sunt transferate  

29. 
Penitenciarul 
SLOBOZIA 

Inspectoratul de 
Poliție Județean 
Ialomiţa şi 
Inspectoratul de 
Poliție Județean 
Călăraşi 

- toate categoriile, 
cu excepţia 
femeilor, a 
minorilor arestaţi 
preventiv şi  a 
persoanelor  
sancţionate cu 
măsuri educative; 

- arestaţi preventiv şi 
condamnaţi, majori 
de sex masculin; 
- arestaţi preventiv,  
tineri de sex 
masculin. 

- condamnaţi la  pedepse de până la 3 ani,  inclusiv, 
tineri de sex masculin, la Penitenciarul Bacău; 
- condamnaţi la pedepse de peste 3 ani, tineri de sex 
masculin, la Peniteciarele Craiova, Aiud și Giurgiu, în 
funcție de domiciliile acestora stabilite în Anexa nr. 1; 
- persoane de sex masculin, sancţionate cu măsuri 
educative cu executare sau continuare în penitenciar, 
la Penitenciarele Mioveni și Arad, în funcție de 
domiciliile acestora stabilite în Anexa nr. 1. 
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35. Punctul 31 din Anexa nr. 3  se modifică şi va avea următorul cuprins: 

Unitatea Organul de 
poliţie care 
depune  

Categorii de 
persoane private 
de libertate primite 

Categorii de 
persoane private de 
libertate cazate pe 
secţia de carantină - 
observare   

Categorii de persoane private de libertate care se 
transferă imediat după primire și locul de deținere 
unde acestea sunt transferate  

31. Penitenciarul  
TÂRGU MUREŞ 

Inspectoratul de 
Poliție Județean 
Mureş 

- toate categoriile, 
cu excepţia 
minorilor arestaţi 
preventiv şi  a 
persoanelor  
sancţionate cu 
măsuri educative 

- arestaţi preventiv 
şi condamnaţi la 
pedepse de până la 
3 ani, inclusiv, 
majori de sex 
masculin; 
 
- arestaţi preventiv,  
tineri de sex 
masculin.  

- condamnaţi la  pedepse de până la 3 ani,  inclusiv, 
tineri de sex masculin, la Penitenciarul Bacău; 
- condamnaţi la pedepse de peste 3 ani, tineri de sex 
masculin, la Peniteciarele Craiova, Aiud și Giurgiu, în 
funcție de domiciliile acestora stabilite în Anexa nr. 1; 
- femei tinere și majore, arestate preventiv, la 
Penitenciarul Gherla; 
- femei tinere condamnate la Penitenciarele Ploiești – 
Târgșorul Nou, Arad și Gherla în funcție de domiciliile 
acestora stabilite în Anexa nr. 1; 
- femei majore condamnate la Penitenciarele Ploiești 
– Târgșorul Nou, Craiova, Arad și Gherla în funcție de 
domiciliile acestora stabilite în Anexa nr. 1; 
- persoane de sex masculin, sancţionate cu măsuri 
educative cu executare sau continuare în penitenciar, 
la Penitenciarele Mioveni și Arad, în funcție de 
domiciliile acestora stabilite în Anexa nr. 1; 
- persoane de sex feminin, sancţionate cu măsuri 
educative cu executare sau continuare în penitenciar, 
la Penitenciarele Ploiești – Târgșorul Nou și Arad, în 
funcție de domiciliile acestora stabilite în Anexa nr. 1. 
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36. Punctul 32 din Anexa nr. 3  se modifică şi va avea următorul cuprins: 

Unitatea Organul de poliţie 
care depune  

Categorii de 
persoane private 
de libertate primite 

Categorii de 
persoane private 
de libertate 
cazate pe secţia 
de carantină - 
observare   

Categorii de persoane private de libertate care se 
transferă imediat după primire și locul de deținere unde 
acestea sunt transferate  

32. 
Penitenciarul 
TÂRGU JIU 

Inspectoratul de 
Poliție Județean 
Gorj  

- toate categoriile, 
cu excepţia 
minorilor arestaţi 
preventiv şi  a 
persoanelor  
sancţionate cu 
măsuri educative 

- condamnaţi la 
pedepse de până 
la 3 ani, inclusiv, 
majori de sex 
masculin. 

- condamnaţi la  pedepse de până la 3 ani,  inclusiv, 
tineri de sex masculin, la Penitenciarul Bacău; 
- condamnaţi la pedepse de peste 3 ani, tineri de sex 
masculin, la Peniteciarele Craiova, Aiud și Giurgiu, în 
funcție de domiciliile acestora stabilite în Anexa nr. 1; 
- arestaţi preventiv și condamnaţi la pedepse de peste 3 
ani, majori de sex masculin, la Penitenciarul Craiova; 
- femei tinere și majore, arestate preventiv, la 
Penitenciarul Craiova; 
- femei tinere condamnate la Penitenciarele Ploiești – 
Târgșorul Nou, Arad și Gherla în funcție de domiciliile 
acestora stabilite în Anexa nr. 1; 
- femei majore condamnate la Penitenciarele Ploiești – 
Târgșorul Nou, Craiova, Arad și Gherla în funcție de 
domiciliile acestora stabilite în Anexa nr. 1; 
- persoane de sex masculin, sancţionate cu măsuri 
educative cu executare sau continuare în penitenciar, la 
Penitenciarele Mioveni și Arad, în funcție de domiciliile 
acestora stabilite în Anexa nr. 1; 
- persoane de sex feminin, sancţionate cu măsuri 
educative cu executare sau continuare în penitenciar, la 
Penitenciarele Ploiești – Târgșorul Nou și Arad, în 
funcție de domiciliile acestora stabilite în Anexa nr. 1. 
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37. Punctul 33 din Anexa nr. 3  se modifică şi va avea următorul cuprins: 

Unitatea Organul de poliţie care 
depune  

Categorii de persoane 
private de libertate 
primite 

Categorii de 
persoane private de 
libertate cazate pe 
secţia de carantină - 
observare   

Categorii de persoane private de libertate 
care se transferă imediat după primire și 
locul de deținere unde acestea sunt 
transferate  

33. Penitenciarul 
TIMIŞOARA 

Inspectoratul de Poliție 
Județean Timiş şi 
Inspectoratul de Poliție 
Județean Caraş-
Severin 

- toate categoriile, cu 
excepţia femeilor, a  
minorilor arestaţi 
preventiv şi  a 
persoanelor  
sancţionate cu măsuri 
educative. 

- arestaţi preventiv şi 
condamnaţi, majori 
de sex masculin; 
- arestaţi preventiv,  
tineri de sex 
masculin. 

- condamnaţi la  pedepse de până la 3 
ani,  inclusiv, tineri de sex masculin, la 
Penitenciarul Bacău; 
- condamnaţi la pedepse de peste 3 ani, 
tineri de sex masculin, la Peniteciarele 
Craiova, Aiud și Giurgiu, în funcție de 
domiciliile acestora stabilite în Anexa nr. 
1; 
- persoane de sex masculin, sancţionate 
cu măsuri educative cu executare sau 
continuare în penitenciar, la 
Penitenciarele Mioveni și Arad, în funcție 
de domiciliile acestora stabilite în Anexa 
nr. 1. 
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38. Punctul 34 din Anexa nr. 3  se modifică şi va avea următorul cuprins: 

Unitatea Organul de poliţie 
care depune  

Categorii de 
persoane private de 
libertate primite 

Categorii de 
persoane private 
de libertate 
cazate pe secţia 
de carantină - 
observare   

Categorii de persoane private de libertate care se 
transferă imediat după primire și locul de deținere unde 
acestea sunt transferate  

34. 
Penitenciarul 
TULCEA 

Inspectoratul de 
Poliție Județean 
Tulcea  

- toate categoriile, 
cu excepţia 
minorilor arestaţi 
preventiv şi  a 
persoanelor  
sancţionate cu 
măsuri educative; 

- arestaţi 
preventiv şi 
condamnaţi, 
majori de sex 
masculin. 

- tineri arestaţi preventiv de sex masculin, la Penitenciarul 
Poarta Albă; 
- condamnaţi la  pedepse de până la 3 ani,  inclusiv, tineri 
de sex masculin, la Penitenciarul Bacău; 
- condamnaţi la pedepse de peste 3 ani, tineri de sex 
masculin, la Peniteciarele Craiova, Aiud și Giurgiu, în 
funcție de domiciliile acestora stabilite în Anexa nr. 1; 
-  femei tinere și majore, arestate preventiv, la 
Penitenciarul  Poarta Albă; 
- femei tinere condamnate la Penitenciarele Ploiești – 
Târgșorul Nou, Arad și Gherla în funcție de domiciliile 
acestora stabilite în Anexa nr. 1; 
- femei majore condamnate la Penitenciarele Ploiești – 
Târgșorul Nou, Craiova, Arad și Gherla în funcție de 
domiciliile acestora stabilite în Anexa nr. 1; 
- persoane de sex masculin, sancţionate cu măsuri 
educative cu executare sau continuare în penitenciar, la 
Penitenciarele Mioveni și Arad, în funcție de domiciliile 
acestora stabilite în Anexa nr. 1; 
- persoane de sex feminin, sancţionate cu măsuri 
educative cu executare sau continuare în penitenciar, la 
Penitenciarele Ploiești – Târgșorul Nou și Arad, în funcție 
de domiciliile acestora stabilite în Anexa nr. 1. 
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39. Punctul 35 din Anexa nr. 3  se modifică şi va avea următorul cuprins: 

Unitatea Organul de 
poliţie care 
depune  

Categorii de 
persoane private de 
libertate primite 

Categorii de 
persoane private de 
libertate cazate pe 
secţia de carantină - 
observare   

Categorii de persoane private de libertate care se 
transferă imediat după primire și locul de deținere unde 
acestea sunt transferate  

35. 
Penitenciarul 
VASLUI 

Inspectoratul 
de Poliție 
Județean 
Vaslui  

- toate categoriile, 
cu excepţia 
minorilor arestaţi 
preventiv şi  a 
persoanelor  
sancţionate cu 
măsuri educative 

- arestaţi preventiv şi  
condamnaţi la 
pedepse de până la 3 
ani, inclusiv, majori 
de sex masculin; 
 - arestaţi preventiv,  
tineri de sex 
masculin. 

- condamnaţi la pedepse de peste 3 ani, majori de sex 
masculin, la Penitenciarul Bacău; 
- condamnaţi la  pedepse de până la 3 ani,  inclusiv, tineri 
de sex masculin, la Penitenciarul Bacău; 
- condamnaţi la pedepse de peste 3 ani, tineri de sex 
masculin, la Peniteciarele Craiova, Aiud și Giurgiu, în 
funcție de domiciliile acestora stabilite în Anexa nr. 1; 
- femei tinere și majore, arestate preventiv, la  
Penitenciarul Bacău; 
- femei tinere condamnate la Penitenciarele Ploiești – 
Târgșorul Nou, Arad și Gherla în funcție de domiciliile 
acestora stabilite în Anexa nr. 1; 
- femei majore condamnate la Penitenciarele Ploiești – 
Târgșorul Nou, Craiova, Arad și Gherla în funcție de 
domiciliile acestora stabilite în Anexa nr. 1; 
- persoane de sex masculin, sancţionate cu măsuri 
educative cu executare sau continuare în penitenciar, la 
Penitenciarele Mioveni și Arad, în funcție de domiciliile 
acestora stabilite în Anexa nr. 1; 
- persoane de sex feminin, sancţionate cu măsuri 
educative cu executare sau continuare în penitenciar, la 
Penitenciarele Ploiești – Târgșorul Nou și Arad, în funcție 
de domiciliile acestora stabilite în Anexa nr. 1. 
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40. Anexa nr. 4  se modifică în totalitate şi va avea următorul cuprins: 

Nr. 
crt. 

Unitatea 
Categorii de persoane cărora li s-a stabilit regim provizoriu şi urmează a fi transferate de îndată în locurile 

de deținere de profil  

1. 
Penitenciarul 

AIUD 
 

Condamnaţi tineri, de sex masculin, din regimurile semideschis şi deschis, cu  domiciliile în toate județele, la 
Penitenciarul Bacău; 

Condamnaţi majori, de sex masculin, din regimurile deschis şi semideschis, la Penitenciarul Deva. 

2. 
Penitenciarul 

ARAD 

Condamnaţi tineri, de sex masculin, din regimurile închis şi maximă siguranţă, la Penitenciarele Craiova, Aiud și 
Giurgiu, în funcție de domiciliile acestora stabilite în Anexa nr. 1 

Condamnaţi tineri, de sex masculin, din regimurile semideschis şi deschis, cu  domiciliile în toate județele, la 
Penitenciarul Bacău; 

Condamnaţi majori, de sex masculin, din regimurile deschis şi semideschis, la Penitenciarul Timişoara. 

3. 
Penitenciarul 

BACĂU 

Condamnaţi tineri, de sex masculin, din regimurile închis şi maximă siguranţă, la Penitenciarele Craiova, Aiud și 
Giurgiu, în funcție de domiciliile acestora stabilite în Anexa nr. 1 

Condamnaţi majori, de sex masculin din regimul semideschis cu domiciliile în judeţele Neamţ, Bacău şi Vaslui, la 
Penitenciarul Vaslui. 

Condamnaţi majori, de sex masculin din regimul semideschis cu domiciliile în judeţele Iaşi, Suceava, Botoşani, la  
Penitenciarul Botoşani 

Condamnaţi majori, de sex masculin din regimul deschis cu domiciliile în judeţele Iaşi, Suceava, Botoşani, Neamț, 
Vaslui și Bacău la  Penitenciarul Iași 

Femei tinere condamnate la Penitenciarele Ploiești – Târgșorul Nou, Arad și Gherla în funcție de domiciliile 
acestora stabilite în Anexa nr. 1 

Femei majore condamnate la Penitenciarele Ploiești – Târgșorul Nou, Craiova, Arad și Gherla în funcție de 
domiciliile acestora stabilite în Anexa nr. 1 

4. 
Penitenciarul 
BOTOŞANI 

 

Condamnaţi tineri, de sex masculin, din regimurile semideschis şi deschis, cu domiciliile în toate județele, la 
Penitenciarul Bacău. 

Condamnaţi tineri, de sex masculin, din regimurile închis şi maximă siguranţă, la Penitenciarele Craiova, Aiud și 
Giurgiu, în funcție de domiciliile acestora stabilite în Anexa nr. 1 

Condamnaţi majori, de sex masculin, din regimurile deschis, închis şi maximă siguranţă, la  Penitenciarul Iaşi. 
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5. 

 
Penitenciarul 
BUCUREŞTI 

-RAHOVA 

Condamnaţi tineri, de sex masculin, din regimurile semideschis și deschis, cu domiciliile în toate județele, la 
Penitenciarul Bacău. 

Condamnaţi tineri, de sex masculin, din regimurile închis şi maximă siguranţă, la Penitenciarele Craiova, Aiud și 
Giurgiu, în funcție de domiciliile acestora stabilite în Anexa nr. 1 

Condamnaţi majori, de sex masculin, din regimul semideschis, la Penitenciarul București - Jilava. 

6. 
Penitenciarul 

CODLEA 

Condamnaţi tineri, de sex masculin, din regimurile închis şi maximă siguranţă, la Penitenciarele Craiova, Aiud și 
Giurgiu, în funcție de domiciliile acestora stabilite în Anexa nr. 1 

Condamnaţi tineri, de sex masculin, din regimurile semideschis şi deschis, cu domiciliile în toate județele, la 
Penitenciarul Bacău. 

Condamnaţi majori, de sex masculin, din regimul închis, la  Penitenciarul Miercurea Ciuc 

Condamnaţi majori, de sex masculin, din regimul de maximă siguranţă, la Penitenciarul Mărgineni. 

7. 
Penitenciarul 

MIOVENI 

Condamnaţi tineri, de sex masculin, din regimurile închis şi maximă siguranţă, la Penitenciarele Craiova, Aiud și 
Giurgiu, în funcție de domiciliile acestora stabilite în Anexa nr. 1 

Condamnaţi tineri, de sex masculin, din regimurile semideschis şi deschis, cu domiciliile în toate județele, la 
Penitenciarul Bacău. 

Condamnaţi majori, de sex masculin din regimurile semideschis şi deschis, la  Penitenciarul Tg. Jiu 

Femei tinere condamnate la Penitenciarele Ploiești – Târgșorul Nou, Arad și Gherla în funcție de domiciliile 
acestora stabilite în Anexa nr. 1 

Femei majore condamnate la Penitenciarele Ploiești – Târgșorul Nou, Craiova, Arad și Gherla în funcție de 
domiciliile acestora stabilite în Anexa nr. 1 

8. 
Penitenciarul 

CRAIOVA 

Condamnaţi tineri, de sex masculin, din regimurile semideschis şi deschis, cu domiciliile în toate județele, la 
Penitenciarul Bacău. 

Condamnaţi majori, de sex masculin din regimurile semideschis şi deschis, cu  domiciliile în județele Gorj, Argeș 
și Vâlcea, la  Penitenciarul Târgu Jiu 

Condamnaţi majori, de sex masculin din regimurile semideschis şi deschis, cu  domiciliile în județele Mehedinți și 
Olt, la  Penitenciarul Drobeta Turnu Severin 

Condamnaţi majori, de sex masculin din regimurile semideschis şi deschis, cu  domiciliile în județul Dolj, la  
Penitenciarul Pelendava 

Femei tinere condamnate la Penitenciarele Ploiești – Târgșorul Nou, Arad și Gherla în funcție de domiciliile 
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acestora stabilite în Anexa nr. 1 

9. 

Penitenciarul 
DROBETA 

TURNU 
SEVERIN 

Condamnaţi tineri, de sex masculin, din regimurile închis şi maximă siguranţă, la Penitenciarele Craiova, Aiud și 
Giurgiu, în funcție de domiciliile acestora stabilite în Anexa nr. 1 

Condamnaţi tineri, de sex masculin, din regimurile semideschis şi deschis, cu domiciliile în toate județele, la 
Penitenciarul Bacău. 

Condamnaţi majori, de sex masculin din regimurile închis şi maximă siguranţă la  Penitenciarul Craiova 

10. 
Penitenciarul 

FOCŞANI 

Condamnaţi tineri, de sex masculin, din regimurile închis şi maximă siguranţă, la Penitenciarele Craiova, Aiud și 
Giurgiu, în funcție de domiciliile acestora stabilite în Anexa nr. 1 

Condamnaţi tineri, de sex masculin, din regimurile semideschis şi deschis, cu domiciliile în toate județele, la 
Penitenciarul Bacău. 

Condamnaţi majori, de sex masculin din regimul de maximă siguranţă, la  Penitenciarul Galaţi 

11. 
Penitenciarul 

GALAŢI 

Condamnaţi tineri, de sex masculin, din regimurile închis şi maximă siguranţă, la Penitenciarele Craiova, Aiud și 
Giurgiu, în funcție de domiciliile acestora stabilite în Anexa nr. 1 

Condamnaţi tineri, de sex masculin, din regimurile semideschis şi deschis, cu domiciliile în toate județele, la 
Penitenciarul Bacău. 

Condamnaţi majori, de sex masculin din regimurile semideschis şi deschis, la  Penitenciarul Brăila 

12. 
Penitenciarul 

GHERLA 

Condamnaţi tineri, de sex masculin, din regimurile închis şi maximă siguranţă, la Penitenciarele Craiova, Aiud și 
Giurgiu, în funcție de domiciliile acestora stabilite în Anexa nr. 1 

Condamnaţi tineri, de sex masculin, din regimurile semideschis şi deschis, cu domiciliile în toate județele, la 
Penitenciarul Bacău. 

Condamnaţi majori, de sex masculin din regimurile semideschis şi deschis, la  Penitenciarul Baia Mare 

13. 
Penitenciarul 

GIURGIU 

Condamnaţi tineri, de sex masculin, din regimurile semideschis și deschis, cu domiciliile în toate județele, la 
Penitenciarul Bacău. 

Condamnaţi majori, de sex masculin din regimurile semideschis, la  Penitenciarul Bucureşti Jilava 

 14. 

 
Penitenciarul 

IAŞI 
 

 

Condamnaţi tineri, de sex masculin, din regimurile închis şi maximă siguranţă, la Penitenciarele Craiova, Aiud și 
Giurgiu, în funcție de domiciliile acestora stabilite în Anexa nr. 1 

Condamnaţi tineri, de sex masculin, din regimurile semideschis şi deschis, cu domiciliile în toate județele, la 
Penitenciarul Bacău. 

Condamnaţi majori, de sex masculin din regimul semideschis cu domiciliile în judeţele Neamţ, Bacău şi Vaslui, la 
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Penitenciarul Vaslui. 

Condamnaţi majori, de sex masculin din regimul semideschis cu domiciliile în judeţele Iaşi, Suceava, Botoşani, la  
Penitenciarul Botoşani 

15. 
Penitenciarul 
MĂRGINENI 

Condamnaţi tineri, de sex masculin, din regimurile închis şi maximă siguranţă, la Penitenciarele Craiova, Aiud și 
Giurgiu, în funcție de domiciliile acestora stabilite în Anexa nr. 1 

Condamnaţi tineri, de sex masculin, din regimurile semideschis şi deschis, cu domiciliile în toate județele, la 
Penitenciarul Bacău. 

Condamnaţi majori, de sex masculin din regimul semideschis, la  Penitenciarul Ploieşti 

Condamnaţi majori, de sex masculin din regimul deschis, la  Penitenciarul Găeşti 

16. 
Penitenciarul 
MIERCURE

A-CIUC 

Condamnaţi tineri, de sex masculin, din regimurile închis şi maximă siguranţă, la Penitenciarele Craiova, Aiud și 
Giurgiu, în funcție de domiciliile acestora stabilite în Anexa nr. 1 

Condamnaţi tineri, de sex masculin, din regimurile semideschis şi deschis, cu domiciliile în toate județele, la 
Penitenciarul Bacău. 

Condamnaţi majori, de sex masculin din regimurile semideschis şi deschis, la  Penitenciarul Codlea 

Condamnaţi majori, de sex masculin din regimul de maximă siguranţă, la Penitenciarul Mărgineni. 

17. 
Penitenciarul 

ORADEA 

Condamnaţi tineri, de sex masculin, din regimurile închis şi maximă siguranţă, la Penitenciarele Craiova, Aiud și 
Giurgiu, în funcție de domiciliile acestora stabilite în Anexa nr. 1 

Condamnaţi tineri, de sex masculin, din regimurile semideschis şi deschis, cu domiciliile în toate județele, la 
Penitenciarul Bacău. 

Condamnaţi majori, de sex masculin din regimul semideschis şi deschis, la  Penitenciarul Satu Mare 

 
18. 

Penitenciarul 
POARTA 
ALBĂ 

Condamnaţi tineri, de sex masculin, din regimurile închis şi maximă siguranţă, la Penitenciarele Craiova, Aiud și 
Giurgiu, în funcție de domiciliile acestora stabilite în Anexa nr. 1 

Condamnaţi tineri, de sex masculin, din regimurile semideschis şi deschis, cu domiciliile în toate județele, la 
Penitenciarul Bacău. 

Condamnaţi majori, de sex masculin din regimul  de maximă siguranţă, la  Penitenciarul Tulcea 

Condamnaţi majori, de sex masculin din regimul închis, la  Penitenciarul Slobozia 

Femei tinere condamnate la Penitenciarele Ploiești – Târgșorul Nou, Arad și Gherla în funcție de domiciliile 
acestora stabilite în Anexa nr. 1 

Femei majore condamnate la Penitenciarele Ploiești – Târgșorul Nou, Craiova, Arad și Gherla în funcție de 
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domiciliile acestora stabilite în Anexa nr. 1 

19. 
Penitenciarul 
SLOBOZIA 

Condamnaţi tineri, de sex masculin, din regimurile închis şi maximă siguranţă, la Penitenciarele Craiova, Aiud și 
Giurgiu, în funcție de domiciliile acestora stabilite în Anexa nr. 1 

Condamnaţi tineri, de sex masculin, din regimurile semideschis şi deschis, cu domiciliile în toate județele, la 
Penitenciarul Bacău. 

Condamnaţi majori, de sex masculin din regimurile semideschis şi deschis, la  Penitenciarul Poarta Albă 

Condamnaţi majori, de sex masculin din regimul maximă siguranţă, la Penitenciarul Tulcea. 

20. 
Penitenciarul  

TÂRGU 
MUREŞ 

Condamnaţi tineri, de sex masculin, din regimurile închis şi maximă siguranţă, la Penitenciarele Craiova, Aiud și 
Giurgiu, în funcție de domiciliile acestora stabilite în Anexa nr. 1 

Condamnaţi tineri, de sex masculin, din regimurile semideschis şi deschis, cu domiciliile în toate județele, la 
Penitenciarul Bacău. 

21. 
Penitenciarul 
TIMIŞOARA 

Condamnaţi tineri, de sex masculin, din regimurile închis şi maximă siguranţă, la Penitenciarele Craiova, Aiud și 
Giurgiu, în funcție de domiciliile acestora stabilite în Anexa nr. 1 

Condamnaţi tineri, de sex masculin, din regimurile semideschis şi deschis, cu domiciliile în toate județele, la 
Penitenciarul Bacău. 

Condamnaţi majori, de sex masculin din regimurile închis şi maximă siguranţă, la  Penitenciarul Arad 

22. 
Penitenciarul 

VASLUI 

Condamnaţi tineri, de sex masculin, din regimurile închis şi maximă siguranţă, la Penitenciarele Craiova, Aiud și 
Giurgiu, în funcție de domiciliile acestora stabilite în Anexa nr. 1 

Condamnaţi tineri, de sex masculin, din regimurile semideschis şi deschis, cu domiciliile în toate județele, la 
Penitenciarul Bacău. 

Condamnaţi majori, de sex masculin din regimul închis, la Penitenciarul Bacău. 
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41.  Anexa nr. 5  se modifică în totalitate şi va avea următorul cuprins: 
 

            Locul de deținere 
                                  Arondarea în funcție de sex și  județul de domiciliu  
 

1. Penitenciarul Arad 
 

Persoane private de libertate de sex masculin și feminin, față de care s-a dispus aplicarea unei măsuri 
educative cu executare sau continuare în penitenciar, cu domiciliile în județele: Arad, Sălaj, Satu Mare, 
Bihor, Timiş, Caraş-Severin, Maramureş, Cluj, Bistriţa Năsăud, Mureş, Sibiu, Hunedoara, Alba, 
Botoşani, Suceava, Iaşi, Vaslui, Bacău și Neamţ. 
 

2. Penitenciarul Mioveni 
 

Persoane private de libertate de sex masculin, față de care s-a dispus aplicarea unei măsuri educative 
cu executare sau continuare în penitenciar, cu domiciliile în județele: Giurgiu, Teleorman, Argeş, Vâlcea, 
Dâmboviţa, Braşov, Harghita, Covasna, Prahova, Ilfov, Municipiul București, Gorj, Mehedinţi, Dolj, Olt, 
Vrancea, Buzău, Galaţi, Brăila, Constanța, Călărași, Ialomița și Tulcea. 
 

 
3. Penitenciarul Ploiești – 
Târgșorul Nou 
 
 

Persoane private de libertate de sex feminin, față de care s-a dispus aplicarea unei măsuri educative 
cu executare sau continuare în penitenciar, cu domiciliile în județele: Dolj, Olt, Gorj, Mehedinţi, Argeş, 
Vâlcea, Prahova, Dâmboviţa, Ilfov, Giurgiu, Teleorman, Braşov, Constanţa, Călăraşi, Ialomiţa, Tulcea, 
Covasna, Mun. Bucureşti, Vrancea, Buzău, Galaţi și Brăila. 

 
 

 
Comisar șef de penitenciare Marian DOBRICĂ 

Director General 
 Administraţiei Naţională a Penitenciarelor 
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Comisar șef de penitenciare Ioana ȘERBAN 

Director General Adjunct 
Administraţia Naţională a Penitenciarelor 

 
 

Comisar șef de penitenciare Ioana Mihaela MORAR 
Director General Adjunct 

Administraţia Naţională a Penitenciarelor 
 
 

Comisar șef de penitenciare Cristian PLEȘA 
Director General Adjunct 

Administraţia Naţională a Penitenciarelor 
 

 
Comisar şef de penitenciare Cătălin NIŢĂ 

Director 
Direcţia Contencios şi Elaborare Acte Normative 

 
 

Comisar şef de penitenciare Răzvan Constantin COŢOFANĂ 
Director 

Direcţia Siguranţa Deţinerii şi Regim Penitenciar 
 
 

Comisar de penitenciare Marian ILIE 
Şef Serviciu Siguranţa Deţinerii 
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Comisar şef de penitenciare Emil RANCU 
Şef Serviciu Regim Penitenciar 

 
 

Inspector principal de penitenciare Ana – Maria VĂRGATU 
Şef Serviciu Evidență Organizarea Muncii și Transfer 

 
 
 
 

Comisar de penitenciare Ionuț - Ciprian DASCĂLU/ SEOMT/DSDRP/12.09.2018 
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