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În perioada anilor 2010 - 2014, prin colaborarea dintre Şcoala Naţională de Pregătire a 

Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna şi Federaţia Română de Taekwondo WTF au fost organizate patru 

Seminarii tehnice naţionale şi două Work-shop-uri prin care s-a reuşit promovarea sportului în 

general,  a activităţii sistemului penitenciar românesc, în particular, şi cel mai important, au fost reunite 

delegaţii ale instituţiilor care fac parte din sistemul public de apărare, ordine publică şi siguranţă 

naţională ale statului şi nu numai, în cadrul unui eveniment prin intermediul căruia participanţii au stabilit 

relaţii de colaborare trainice şi au obţinut satisfacţii atât pe plan profesional cât şi pe plan personal. 

În acest an, Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare în colaborare cu 

Federaţia Română de Taekwondo WTF, Primăria Oraşului şi Salina Tîrgu Ocna organizează, în 

perioada 2- 5 iunie, Seminarul Tehnic Naţional „AUTOAPĂRAREA – EDUCAŢIE ŞI SPIRIT” – ediţia 

a V-a. 

Cu acest prilej invităm reprezentanţii presei să fie alături de noi în zilele de 3 şi 4 iunie, 

când gradul de atractivitate al evenimentului va fi maxim, întrucât în  data de 3 iunie, în intervalul 

orar 900 - 130, într-un mediu natural inedit, respectiv Mina Salina Tîrgu Ocna, vor avea loc 

lucrări practice susţinute de către elevi şi ceilalţi participanţi, privind elementele de intervenţie 

profesională şi a deprinderilor specifice prevăzute în „Manualul privind structurile asociate pentru 

măsuri de securitate specială, constrângere şi control precum şi pentru utilizarea mijloacelor şi 

tehnicilor de imobilizare” elaborat la nivelul sistemului administraţiei penitenciare din România, iar 

în data de 4 iunie , între orele 900 - 130, pe baza sportivă din Parcul Măgura a oraşului Tîrgu 

Ocna, fiecare delegaţie participantă va prezenta câte un moment demonstrativ specific structurii 

din care face parte, demonstraţii care vor captiva publicul şi invitaţii prezenţi la acest eveniment. 

La ediţia din 2015 a seminarului tehnic, vor participa delegaţii formate din specialişti în 

autoapărare, pregătire fizică şi militară din cadrul următoarelor instituţii: Federaţia Română de 

Taekwondo WTF, reprezentanţi ai sistemului penitenciar din Croaţia, Statul Major al Forţelor Terestre 

reprezentat de Batalionului 265 Poliţia Militară,  Bucureşti, Statul major al Forţelor Navale din cadrul 

Ministerului Apărării Naţionale, Jandarmeria Româna reprezentată de Gruparea Mobilă de Jandarmi 

„Burebista” – Braşov, Inspectoratul Județean de Jandarmi Bacău, Inspectoratul de Poliție Județean 

Bacău, Gruparea Mobilă de Jandarmi Bacău, Unitatea Specială 76 Jandarmi, Bucureşti, Protecţie 

Instituţională „Instituţii Financiar Bancare”. 

 În calitate de specialişti din partea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor vor participa 

membri ai  Structurilor Asociate pentru Măsuri de Securitate Specială din cadrul Penitenciarului Iaşi 

şi de la Penitenciarul Bacău. 

Prezenţa dumneavoastră la acest eveniment ar reprezenta o deosebită onoare pentru noi, 

întrucât dorim ca acest seminar naţional să devină un bun prilej de promovare şi dezvoltare a bunelor 

relaţii de cooperare, schimb de experienţă şi de bune practici între instituţiile participante precum şi 

o oportunitate de deschidere a sistemului penitenciar românesc către societatea civilă. 

  

Pentru confirmarea participării şi eventuale informaţii suplimentare, desemnăm ca persoane de 

contact pe doamna subcomisar de penitenciare Mihaela Brăila, telefon nr. 0234 344149, int. 235, fax: 

0234 344 151, telefon mobil 0740 114 215 e-mail:mihaela.braila@anp.gov.ro . 

  

  

Cu aleasă consideraţie,  

  

  

  

  

Subcomisar de penitenciare Mihaela Brăila 

Purtător de cuvânt 
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