
  

1 

 

PROIECTUL DECIZIEI 
Anexa 1 la Decizia Directorului General al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor  

                                                                                   nr. ……………….din…………………….. 
 

 Profilarea penitenciarelor, centrelor de detenţie şi centrelor educative din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în        

funcţie de categoriile de deţinuţi  custodiați, precum şi organele judiciare deservite de acestea 
 

Nr. 
crt. 

Unitatea 
 

Organe 
judiciare 
deservit
e 

Categorii de persoane custodiate (în funcţie de sex, vârstă,situaţie juridică/ regim, domiciliu) Categorii de persoane 
primite temporar/în tranzit 
pentru prezentarea la 
termene/ 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) 

1 Penitenc
iarul 
AIUD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Judeţele
: Alba,  

Sibiu și 
Hunedo
ara   

- - arestaţi preventiv 
la dispoziţia 
organelor judiciare 
din judeţele: Alba, 

Sibiu și 
Hunedoara; 
- condamnaţi din 
regimurile de 
maximă siguranţă 
şi  închis cu 
domiciliile în 
judeţele: 
Bistriţa Năsăud, 
Maramureş, Sălaj, 
Satu Mare , Bihor, 
Cluj, Alba, Sibiu, 
Hunedoara, 
Mureş, Braşov, 
Covasna şi 
Harghita. 

- arestaţi preventiv la 
dispoziţia organelor 
judiciare din judeţele: 

Alba, Sibiu și 
Hunedoara. 
- condamnaţi din 
regimurile de 
maximă siguranţă şi  
închis cu domiciliile 
în judeţele: Alba, 
Sibiu, Hunedoara şi 
Mureş; 
- condamnaţi din 
regimul deschis 
pentru folosirea la 
muncă. 

- 
 

 

- - - minori și tineri , de sex 
masculin, arestaţi 

preventiv citați de 
organele judiciare din 

judeţele: Alba și Sibiu;  
- sancţionați cu măsuri  
educative, de sex 

masculin, citați de 
organele judiciare din 

judeţele: Alba și Sibiu; 
- condamnaţi majori și 
tineri , de sex masculin  

din regimurile deschis și 
semideschis, citaţi de 
organele judiciare din 

judeţele: Alba și Sibiu. 
- femei (toate categoriile), 
citate de organele judiciare 

din judeţele: Alba, Sibiu și 
Hunedoara. 
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Nr. 
crt. 

Unitatea 
 

Organe 
judiciare 
deservit
e 

Categorii de persoane custodiate (în funcţie de sex, vârstă,situaţie juridică/ regim, domiciliu) Categorii de persoane 
primite temporar/în tranzit 
pentru prezentarea la 
termene/ 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) 

2 Peniten
ciarul 
ARAD 

Judeţul 
Arad  
 

sancţionați 
cu măsuri  
educative 
cu 
executare 
sau 
continuare 
în 
penitenciar
, cu 
domiciliile 

în județele: 
Arad, 
Sălaj, Satu 
Mare, 
Bihor, 
Timiş, 
Caraş-
Severin, 
Maramure
ş, Cluj, 
Bistriţa 
Năsăud, 
Mureş, 
Sibiu, 
Hunedoara 
şi Alba. 

- arestaţi 
preventiv la 
dispoziţia 
organelor 
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 şi 
Alba. 

- arestaţi preventiv la 
dispoziţia organelor 
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 şi Alba. 

sancţiona
te cu 
măsuri  
educative 
cu 
executare 
sau 
continuar
e în 
penitenci
ar, cu 
domiciliile 
în 

județele: 
Arad, 
Sălaj, 
Satu 
Mare, 
Bihor, 
Timiş, 
Caraş-
Severin, 
Maramur
eş, Cluj, 
Bistriţa 
Năsăud, 
Mureş, 
Sibiu, 
Hunedoar
a şi Alba. 

- arestate  
preventiv şi 
condamnate 
la dispoziţia 
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, 

- arestate 
preventiv 
şi 
condamnat
e la 
dispoziţia 
organelor 
judiciare 
din 
judeţele: 
Arad, 
Sălaj, Satu 
Mare, 
Bihor, 
Timiş şi 
Caraş-
Severin 
- 
condamnat
e cu 
domiciliile 
în judeţele: 
Arad, 
Sălaj, Satu 
Mare, 
Bihor, 
Timiş şi 
Caraş-
Severin.- 
sancţionat
e cu 
măsuri  

- minori, de sex masculin, 

arestaţi preventiv citați de 
organele judiciare 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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cu 
domiciliile în 

județele: 
Arad, Sălaj, 
Satu Mare, 
Bihor, Timiş, 
Caraş-
Severin, 
Maramureş, 
Cluj, Bistriţa 
Năsăud, 
Mureş, 
Sibiu, 
Hunedoara 
şi Alba. 

educative 
cu 
executare 
sau 
continuare 
în 
penitenciar
, cu 
domiciliile 

în județele: 
Arad, 
Sălaj, Satu 
Mare, 
Bihor, 
Timiş, 
Caraş-
Severin, 
Maramure
ş, Cluj, 
Bistriţa 
Năsăud, 
Mureş, 
Sibiu, 
Hunedoara 
şi Alba. 
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Nr. 
crt. 

Unitatea 
 

Organe 
judiciare 
deservit
e 

Categorii de persoane custodiate (în funcţie de sex, vârstă,situaţie juridică/ regim, domiciliu) Categorii de persoane 
primite temporar/în tranzit 
pentru prezentarea la 
termene/ 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 Penitenc
iarul 
BACĂU 
 

Judeţele
: 
Bacău şi 
Neamţ 

sancţion

ați cu 
măsuri  
educativ
e cu 
executar
e sau 
continua
re în 
penitenc
iar, cu 
domiciliil
e în 

județele: 
Botoşani
, 
Suceava
, Bacău, 
Neamţ, 
Iaşi, 
Vaslui, 
Vrancea
, Buzău, 
Galaţi , 
Brăila, 
Constan
ţa, 
Tulcea, 

Ialomița 
și 
Călărași. 

- arestaţi 
preventiv 
la dispoziţia 
organelor 
judiciare din 
judeţele: Bacău 
şi Neamţ; 
- condamnaţi 
din toate 
regimurile de 
executare a 
pedepselor 
privative de 
libertate, cu 
domiciliile în 
judeţele: Bacău, 
Vaslui, Iaşi, 
Neamţ, Suceava 
, Botoşani 
Vrancea, Buzău, 
Galaţi , Brăila.    

- sancţionați cu 
măsuri  
educative cu 
executare sau 
continuare în 
penitenciar, cu 
domiciliile în 
județele: 
Botoşani, 
Suceava, 

- arestaţi 
preventiv la 
dispoziţia 
organelor 
judiciare din 
judeţele : Bacău 
şi Neamţ; 
- 
condamnaţi din 
regimul deschis 
pentru folosirea 
la muncă. 

- sancţionați cu 
măsuri  
educative cu 
executare sau 
continuare în 
penitenciar, cu 
domiciliile în 

județele: 
Botoşani, 
Suceava, 
Bacău, Neamţ, 
Iaşi, Vaslui, 
Vrancea, 
Buzău, Galaţi , 
Brăila, 
Constanţa, 

Tulcea, Ialomița 
și Călărași 

- 
sancţion
ate cu 
măsuri  
educativ
e cu 
executa
re sau 
continua
re în 
penitenc
iar, cu 
domiciliil
e în 

județele
: 
Botoşan
i, 
Suceav
a, Iaşi, 
Vaslui, 
Vrancea 
Buzău, 
Galaţi , 
Brăila, 
Bacău, 
Neamţ, 
Constan
ţa şi 
Tulcea. 
 

- arestate 
preventiv  cu 
afaceri pe rolul 
organelor 
judiciare din 
judeţele Botoşani, 
Suceava, Iaşi, 
Vaslui, Vrancea 
Buzău, Galaţi , 
Brăila, Bacău şi 
Neamţ; 
-condamnate din 
toate regimurile 
de executare cu 
domiciliile în 
judeţele: 
Botoşani, 
Suceava, Iaşi, 
Vaslui, Vrancea 
Buzău, Galaţi , 
Brăila, Bacău, 
Neamţ, 
Constanţa şi 
Tulcea. 
- sancţionate cu 
măsuri  educative 
cu executare sau 
continuare în 
penitenciar, cu 
domiciliile în 

județele: 

- arestate 
preventiv  cu 
afaceri pe 
rolul 
organelor 
judiciare din 
judeţele: 
Botoşani, 
Suceava, 
Iaşi, Vaslui, 
Vrancea 
Buzău, Galaţi 
, Brăila, 
Bacău şi 
Neamţ; 
- condamnate 
din toate 
regimurile de 
executare cu 
domiciliile în 
judeţele: 
Botoşani, 
Suceava, 
Iaşi, Vaslui, 
Vrancea, 
Buzău, Galaţi 
, Brăila, 
Bacău şi 
Neamţ 
- sancţionate 
cu măsuri  

 
- 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; 
- condamnaţi bărbaţi 
majori din toate regimurile 
de executare citaţi de 
organele judiciare din 
judeţele: Bacău şi Neamţ. 
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Bacău, Neamţ, 
Iaşi, Vaslui, 
Vrancea, 
Buzău, Galaţi , 
Brăila, 
Constanţa, 

Tulcea, Ialomița 
și Călărași. 

Botoşani, 
Suceava, Iaşi, 
Vaslui, Vrancea, 
Buzău, Galaţi , 
Brăila, Bacău, 
Neamţ, 
Constanţa şi 
Tulcea. 
 

educative cu 
executare 
sau 
continuare în 
penitenciar, 
cu domiciliile 

în județele: 
Botoşani, 
Suceava, 
Iaşi, Vaslui, 
Vrancea, 
Buzău, Galaţi 
, Brăila, 
Bacău, 
Neamţ, 
Constanţa şi 
Tulcea. 
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Nr. 
crt. 

Unitatea 
 

Organe 
judiciare 
deservit
e 

Categorii de persoane custodiate (în funcţie de sex, vârstă,situaţie juridică/ regim, domiciliu) Categorii de persoane 
primite temporar/în tranzit 
pentru prezentarea la 
termene/ 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) 

4. Penitenc
iarul 
BAIA 
MARE 

Judeţul 
Maramur
eş 

- - - condamnaţi 
din regimurile 
semideschis şi 
deschis cu 
domiciliile în 
judeţele: 
Maramureş şi 
Cluj. 
 

- - - - minori și tineri de sex 
masculin, arestaţi 

preventiv citați de 
organele judiciare din 
judeţul Maramureş; 

- sancţionați cu măsuri  
educative, de sex 

masculin, citați de 
organele judiciare din 
judeţul Maramureş; 

-  tineri condamnați  , de 
sex masculin, citaţi de 
organele judiciare din 
judeţul Maramureş; 
- condamnaţi majori, de 
sex masculin din 
regimurile închis şi 
maximă siguranţă, citaţi de 
organele judiciare din 
judeţul Maramureş. 
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Nr. 
crt. 

Unitatea 
 

Organe 
judiciare 
deservit
e 

Categorii de persoane custodiate (în funcţie de sex, vârstă,situaţie juridică/ regim, domiciliu) Categorii de persoane 
primite temporar/în tranzit 
pentru prezentarea la 
termene/ 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) 

5 Penitenc
iarul 
BÎRCEA 
MARE 

Judeţul  
Hunedo
ara  

- - - condamnaţi 
din regimurile 
semideschis şi  
deschis cu 
domiciliile în 
judeţele Alba, 
Hunedoara şi 
Sibiu . 
 

- - -  

- minori și tineri , de sex 
masculin, arestaţi 

preventiv citați de 
organele judiciare din 
judeţul Hunedoara; 

- sancţionați cu măsuri  
educative, de sex 

masculin, citați de 
organele judiciare din 
judeţul Hunedoara; 

- tineri condamnați, de sex 
masculin, citaţi de 
organele judiciare din 
judeţul Hunedoara; 
 - condamnaţi majori , de 
sex masculin  din 
regimurile  închis şi 
maximă siguranţă, citaţi de 
organele judiciare din 
judeţul Hunedoara. 
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Nr. 
crt. 

Unitatea 
 

Organe 
judiciare 
deservit
e 

Categorii de persoane custodiate (în funcţie de sex, vârstă,situaţie juridică/ regim, domiciliu) Categorii de persoane 
primite temporar/în tranzit 
pentru prezentarea la 
termene/ 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 Penitenc
iarul 
BISTRIŢ
A 

Judeţul 
Bistriţa 
Năsăud 

- - condamnaţi 
din regimurile 
semideschis şi  
deschis cu 
domiciliile în 
judeţele: Bistriţa 
Năsăud, 
Maramureş, 
Sălaj, Satu 
Mare , Bihor, 
Cluj, Alba, 
Sibiu, 
Hunedoara, 
Mureş, Braşov, 
Covasna şi 
Harghita. 

- 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 de sex 
masculin, tineri şi majori, 
din regimurile închis şi 
maximă siguranţă citaţi de 
organele judiciare din 
judeţul Bistriţa Năsăud. 
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Nr. 
crt. 

Unitatea 
 

Organe 
judiciare 
deservit
e 

Categorii de persoane custodiate (în funcţie de sex, vârstă,situaţie juridică/ regim, domiciliu) Categorii de persoane 
primite temporar/în tranzit 
pentru prezentarea la 
termene/ 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) 

7 Penitenc
iarul 
BOTOŞA
NI 
 

Judeţele
: 
Botoşani 
şi 
Suceava  

- - arestaţi 
preventiv 
la dispoziţia 
organelor 
judiciare din 
judeţele:Botoşa
ni şi Suceava. 

 

- arestaţi 
preventiv la 
dispoziţia 
organelor 
judiciare din 

județele: 
Botoşani şi 
Suceava; 

 - condamnaţi din 
regimul 
semideschis cu 
domiciliile în 
judeţele:Botoşa
ni, Suceava şi 
Iaşi; 
- condamnaţi 
din regimul 
deschis pentru 
folosirea la 
muncă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - - minori de sex masculin, 
arestaţi preventiv, citaţi de 
organele judiciare din 
judeţele: Botoşani şi 
Suceava; 

- sancţionați cu măsuri 
educative, de sex 
masculin, citaţi de 
organele judiciare din 
judeţele: Botoşani şi 
Suceava; 
- femei (toate categoriile) 
citate de organele judiciare 
din judeţele: Botoşani şi 
Suceava; 
 - condamnaţi majori, de 
sex masculin, din 
regimurile deschis, închis 
şi maximă siguranţă citaţi 
de organele judiciare din 
judeţele: Botoşani şi 
Suceava. 
- condamnaţi tineri, de sex 
masculin, citaţi de 
organele judiciare din 
judeţele: Botoşani şi 
Suceava. 
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Nr. 
crt. 

Unitatea 
 

Organe 
judiciare 
deservit
e 

Categorii de persoane custodiate (în funcţie de sex, vârstă,situaţie juridică/ regim, domiciliu) Categorii de persoane 
primite temporar/în tranzit 
pentru prezentarea la 
termene/ 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) 

8 Penitenc
iarul 
BRĂILA 

Judeţele
: Brăila 
şi Galaţi 

- - - condamnaţi din 
regimul deschis 
şi semideschis 
cu domiciliile în 
judeţele: Brăila 
şi Galaţi. 

 

- - - - 
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Nr. 
crt. 

Unitatea 
 

Organe 
judiciare 
deservit
e 

Categorii de persoane custodiate (în funcţie de sex, vârstă,situaţie juridică/ regim, domiciliu) Categorii de persoane 
primite temporar/în tranzit 
pentru prezentarea la 
termene/ 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) 

9 Penitenc
iarul 
BUCURE
ŞTI -
JILAVA 

Judeţul 
Ilfov şi 
municipi
ul 
Bucureşt
i 

- - - condamnaţi 
din regimul 
semideschis cu 
domiciliile în 
judeţele: Ilfov, 
Teleorman 
Giurgiu şi mun. 
Bucureşti; 
- condamnaţi 
din regimul 
deschis pentru 
folosirea la 
muncă. 
 

- - - -  
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Nr. 
crt. 

Unitatea 
 

Organe 
judiciare 
deservit
e 

Categorii de persoane custodiate (în funcţie de sex, vârstă,situaţie juridică/ regim, domiciliu) Categorii de persoane 
primite temporar/în tranzit 
pentru prezentarea la 
termene/ 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 Penitenc
iarul 
BUCURE
ŞTI -
RAHOV
A 

Judeţul 
Ilfov şi 
municipi
ul 
Bucureşt
i 

  - 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 la 
dispoziţia 
organelor 
judiciare din 
judeţul Ilfov şi 
mun. Bucureşti; 
- condamnaţi 
din regimul 
deschis pentru 
folosirea la 
muncă. 
 
 

- - - - 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; 



  

13 

 

 

Nr. 
crt. 

Unitatea 
 

Organe 
judiciare 
deservit
e 

Categorii de persoane custodiate (în funcţie de sex, vârstă,situaţie juridică/ regim, domiciliu) Categorii de persoane 
primite temporar/în tranzit 
pentru prezentarea la 
termene/ 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) 

11 Penitenc
iarul 
CODLEA 

Judeţele
: Braşov 
şi 
Covasna
. 
 

- - arestaţi 
preventiv 
la dispoziţia 
organelor 
judiciare din 
judeţele: 
Braşov, 
Covasna. 
  

-  arestaţi 
preventiv la 
dispoziţia 
organelor 
judiciare din 
Braşov şi 
Covasna. 
- condamnaţi 
din regimul 
deschis şi 
semideschis cu 
domiciliile în 
judeţele Braşov, 
Covasna şi 
Harghita. 

- - - - minori de sex masculin, 
arestaţi preventiv citaţi de 
organele judiciare din 
judeţele: Braşov şi 
Covasna; 

- sancţionați cu măsuri 
educative, de sex 
masculin, citaţi de 
organele judiciare din 
judeţele Braşov şi 
Covasna; 
- tineri  condamnaţi, de 
sex masculin,     
citaţi de organele judiciare 
din judeţele: Braşov şi 
Covasna; 
- condamnaţi majori, de 
sex masculin, din 

regimurile închis și 
maximă siguranță, citați 
de  organele  judiciare din 
judeţele: Braşov şi 
Covasna; 
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Nr. 
crt. 

Unitatea 
 

Organe 
judiciare 
deservit
e 

Categorii de persoane custodiate (în funcţie de sex, vârstă,situaţie juridică/ regim, domiciliu) Categorii de persoane 
primite temporar/în tranzit 
pentru prezentarea la 
termene/ 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 Penitenc
iarul 
COLIBA
ŞI 

Judeţele
: Argeş 
şi 
Vâlcea. 
 

-sancţionați 
cu măsuri  
educative 
cu 
executare 
sau 
continuare 
în 
penitenciar, 
cu 
domiciliile în 

județele: 
Gorj, 
Mehedinţi, 
Dolj, Olt, 
Giurgiu, 
Teleorman, 
Argeş, 
Vâlcea, 
Dâmboviţa, 
Braşov, 
Harghita şi 
Covasna. 
 
. 
 

- 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: Gorj, 
Mehedinţi, Dolj, 
Olt, Giurgiu, 
Teleorman, 
Argeş, Vâlcea, 
Dâmboviţa, 
Braşov, 
Harghita şi 
Covasna. 
 
 

-  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: Gorj, 
Mehedinţi, Dolj, Olt, 
Giurgiu, Teleorman, 
Argeş, Vâlcea, 
Dâmboviţa, Braşov, 
Harghita şi Covasna. 
 

- - 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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Nr. 
crt. 

Unitatea 
 

Organe 
judiciare 
deservit
e 

Categorii de persoane custodiate (în funcţie de sex, vârstă,situaţie juridică/ regim, domiciliu) Categorii de persoane 
primite temporar/în tranzit 
pentru prezentarea la 
termene/ 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) 

13 Penitenc
iarul 
CRAIOV
A 

Judeţele
: Dolj  şi 
Olt  

- - arestaţi preventiv 
la dispoziţia 
organelor judiciare 
din judeţele Dolj, 
Olt şi Gorj; 

 
- condamnaţi din 

regimul închis şi 
maximă siguranţă 
cu domiciliile în 
judeţele Dolj, Olt, 
Mehedinţi, Gorj, 
Argeş, Vâlcea, 
Arad, Timiş şi 
Caraş-Severin; 

- arestaţi preventiv la 
dispoziţia organelor 
judiciare din judeţele 
Dolj, Olt şi Gorj; 
- condamnaţi din 
regimul închis şi 
maximă siguranţă cu 
domiciliile în judeţele 
Dolj, Olt, Mehedinţi 
şi Gorj. 
- condamnaţi din 
regimul deschis 
pentru folosirea la 
muncă. 

- - arestate 
preventiv 
la 
dispoziţia 
organelor 
judiciare 
din 
judeţele 
Dolj, Olt, 
Mehedinţi 
şi Gorj. 
 

- arestate 
preventiv la 
dispoziţia 
organelor 
judiciare din 
judeţele  Dolj, 
Olt, Mehedinţi 
şi Gorj; 
 
- condamnate 
din toate 
regimurile, cu  
domiciliile în 
judeţele: Dolj, 
Olt, Mehedinţi 
, Gorj, Argeş 
şi Vâlcea. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- tineri  condamnaţi, de 
sex masculin,    din 

regimurile semideschis și 
deschis, citaţi de organele 
judiciare din judeţele: Dolj 
şi Olt; 
- condamnaţi majori, de 
sex masculin,  din 
regimurile semideschis şi 
deschis citaţi de organele 
judiciare din judeţele Dolj 
şi Olt. 
- tinere  condamnate,     
din toate  regimurile, citate 
de organele judiciare din 
judeţele: Dolj şi Olt; 

-sancţionați cu măsuri  
educative cu executare 
sau continuare în 
penitenciar , de sex 

masculin și feminin,  citați 
de organele judiciare din 
judeţele Dolj şi Olt. 
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Nr. 
crt. 

Unitatea 
 

Organe 
judiciare 
deservit
e 

Categorii de persoane custodiate (în funcţie de sex, vârstă,situaţie juridică/ regim, domiciliu) Categorii de persoane 
primite temporar/în tranzit 
pentru prezentarea la 
termene/ 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) 

14 Penitenc
iarul 
DROBET
A 
TURNU 
SEVERI
N 

Judeţul 
Mehedin
ţi 

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

- condamnaţi din 
regimurile 
semideschis şi 
deschis cu 
domiciliile în 
judeţele: Dolj, Olt, 
Mehedinţi, Gorj , 
Vâlcea,  Arad, 
Timiş şi Caraş-
Severin. 

 
 
 

- 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 

regimurile închis și 
maximă siguranță,   
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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Nr. 
crt. 

Unitatea 
 

Organe 
judiciare 
deservit
e 

Categorii de persoane custodiate (în funcţie de sex, vârstă,situaţie juridică/ regim, domiciliu) Categorii de persoane 
primite temporar/în tranzit 
pentru prezentarea la 
termene/ 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) 

15 Penitenc
iarul 
FOCŞAN
I 

Judeţele
: 
Buzău şi 
Vrancea 

- - arestaţi preventiv 
la dispoziţia 
organelor judiciare 
din judeţele 
Vrancea şi Buzău. 
 

- arestaţi preventiv 
la dispoziţia 
organelor judiciare 
din judeţele Vrancea 
şi Buzău. 
- condamnaţi din 
regimul deschis, 
semideschis şi închis 
cu domiciliile în 
judeţele Vrancea şi 
Buzău. 
 
 
 
 
 

- - - - minori de sex masculin, 
arestaţi preventiv, citaţi de 
organele judiciare din 
judeţele Vrancea şi Buzău; 

- sancţionați cu măsuri 
educative, de sex 
masculin, citaţi de 
organele judiciare din 
judeţele Vrancea şi Buzău; 
- tineri  condamnaţi, de 
sex masculin,  din toate 
regimurile,  
citaţi de organele judiciare 
din judeţele Vrancea şi 
Buzău; 
- condamnaţi majori, de 
sex masculin, din regimul 

de maximă siguranță,   
citaţi de organele judiciare 
din judeţele Vrancea şi 
Buzău; 
- femei (toate categoriile) 
citate de organele judiciare 
judeţele Vrancea şi Buzău; 
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Nr. 
crt. 

Unitatea 
 

Organe 
judiciare 
deservit
e 

Categorii de persoane custodiate (în funcţie de sex, vârstă,situaţie juridică/ regim, domiciliu) Categorii de persoane 
primite temporar/în tranzit 
pentru prezentarea la 
termene/ 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) 

16 Penitenc
iarul 
GĂEŞTI 

Judeţul 
Dâmbovi
ţa 

- - condamnaţi din 
regimul deschis cu 
domiciliile în 
judeţele: 
Ilfov,Prahova, 
Argeş, Dâmboviţa, 
Teleorman, 
Giurgiu şi Mun. 
Bucureşti 
 

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

Argeș, Ilfov, Giurgiu, 
Teleorman şi mun. 
Bucureşti. 
 

- - - - 
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Nr. 
crt. 

Unitatea 
 

Organe 
judiciare 
deservit
e 

Categorii de persoane custodiate (în funcţie de sex, vârstă,situaţie juridică/ regim, domiciliu) Categorii de persoane 
primite temporar/în tranzit 
pentru prezentarea la 
termene/ 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) 

17 Penitenc
iarul 
GALAŢI 

Judeţele
: Galaţi 
şi Brăila 

- -  arestaţi 
preventiv la 
dispoziţia 
organelor judiciare 
din judeţele Brăila 
şi Galaţi; 
 

- arestaţi preventiv 
la dispoziţia 
organelor judiciare 
din judeţele Galaţi şi 
Brăila; 
- condamnaţi din 
regimul închis cu 
domiciliile în judeţele 
Galaţi şi Brăila; 
- condamnaţi din 
regimul de maximă 
siguranţă cu 
domiciliile în judeţele 
Vrancea, Buzău, 
Galaţi şi Brăila; 
- condamnaţi din 
regimul deschis 
pentru folosirea la 
muncă. 
 

- - -  
- tineri  condamnaţi, de 
sex masculin,  din toate 
regimurile,  
citaţi de organele judiciare 
din judeţele : Galaţi şi 
Brăila. 
- femei (toate categoriile) 
citate de organele judiciare 
judeţele Vrancea şi Buzău; 
- femei (toate categoriile) 
citate de organele judiciare 
din judeţele Galaţi şi 
Brăila. 

-- sancţionați cu măsuri  
educative cu executare 
sau continuare în 
penitenciar , de sex 

masculin și feminin,  citați 
de organele judiciare din 

judeţele Braila și Galați. 
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Nr. 
crt. 

Unitatea 
 

Organe 
judiciare 
deservit
e 

Categorii de persoane custodiate (în funcţie de sex, vârstă,situaţie juridică/ regim, domiciliu) Categorii de persoane 
primite temporar/în tranzit 
pentru prezentarea la 
termene/ 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 Penitenc
iarul 
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 şi 
Mureş.  

- 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 şi 
Mureş. 

- 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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Nr. 
crt. 

Unitatea 
 

Organe 
judiciare 
deservit
e 

Categorii de persoane custodiate (în funcţie de sex, vârstă,situaţie juridică/ regim, domiciliu) Categorii de persoane 
primite temporar/în tranzit 
pentru prezentarea la 
termene/ 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) 

19 Penitenc
iarul 
GIURGIU 

Judeţele
: 
Giurgiu, 
Teleorm
an, 
Ilfov şi 
mun. 
Bucureşt
i 

- 
 

- 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,Dâmbovi
ţa, Prahova, 
Constanţa, 
Călăraşi, Ialomiţa 
şi Tulcea. 

- 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 şi 
mun. Bucureşti; 
- condamnaţi din 
regimul deschis 
pentru folosirea la 
muncă. 
 

- - -  

- 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 și 
deschis,  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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Nr. 
crt. 

Unitatea 
 

Organe 
judiciare 
deservit
e 

Categorii de persoane custodiate (în funcţie de sex, vârstă,situaţie juridică/ regim, domiciliu) Categorii de persoane 
primite temporar/în tranzit 
pentru prezentarea la 
termene/ 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) 

 
20. 

Penitenc
iarul 
IAŞI 

Judeţul 
Iaşi  

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

- arestaţi preventiv 
la dispoziţia 
organelor judiciare 
din judeţul Iaşi. 
- condamnaţi din 
regimul deschis, 
închis şi maximă 
siguranţă cu 
domiciliile în 
judeţele: Iaşi, 
Botoşani, Suceava, 
Bacău, Neamţ şi 
Vaslui. 
 

- - -  
- minori de sex masculin, 
arestaţi preventiv, citaţi de 
organele judiciare din 
judeţul Iaşi; 

- sancţionați cu măsuri 
educative, de sex 
masculin, citaţi de 
organele judiciare din 
judeţul Iaşi; 
- femei (toate categoriile) 
citate de organele judiciare 

din judeţul Iași; 
 - condamnaţi majori, de 
sex masculin, din regimul 
semideschis citaţi de 
organele judiciare din 
judeţul Iaşi; 
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Nr. 
crt. 

Unitatea 
 

Organe 
judiciare 
deservite 

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

Categorii de persoane 
primite temporar/în tranzit 
pentru prezentarea la 
termene/ 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) 

21 Penitenc
iarul 
MĂRGIN
ENI 

Judeţele: 
Dâmboviţa 
şi Prahova 

- - arestaţi 
preventiv 
la dispoziţia 
organelor 
judiciare din 
judeţele:Dâmbo
viţa şi Prahova. 
 

- arestaţi preventiv 
la dispoziţia 
organelor judiciare 
din judeţele: 
Dâmboviţa şi 
Prahova; 
- condamnaţi din 
regimul închis cu 
domiciliile în judeţele 
Dâmboviţa şi 
Prahova;  
- condamnaţi din 
regimul maximă 
siguranţă cu 
domiciliile în judeţele 
Dâmboviţa, Prahova, 
Braşov, Covasna şi 
Harghita; 
- condamnaţi din 
regimul deschis 
pentru folosirea la 
muncă. 

- - - - minori de sex masculin, 
arestaţi preventiv, citaţi de 
organele judiciare din 
judeţele Dâmboviţa şi 
Prahova; 

- sancţionați cu măsuri 
educative, de sex 
masculin, citaţi de 
organele judiciare din din 
judeţele Dâmboviţa şi 
Prahova; 
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Nr. 
crt. 

Unitatea 
 

Organe 
judiciare 
deservit
e 

Categorii de persoane custodiate (în funcţie de sex, vârstă,situaţie juridică/ regim, domiciliu) Categorii de persoane 
primite temporar/în tranzit 
pentru prezentarea la 
termene/ 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) 

22 Penitenc
iarul 
MIERCU
REA-
CIUC 

Judeţul 
Harghita 

 - arestaţi preventiv 
la dispoziţia 
organelor judiciare 
din judeţul 
Harghita. 

- arestaţi preventiv 
la dispoziţia 
organelor judiciare 
din judeţul Harghita; 
- 
condamnaţi din 
regimul închis cu 
domiciliile în judeţele 
Harghita, Braşov şi  
Covasna; 
- condamnaţi din 
regimul deschis 
pentru folosirea la 
muncă. 
 
 

- - - - minori de sex masculin, 
arestaţi preventiv citaţi de 
organele judiciare din 
judeţul Harghita; 

- sancţionați cu măsuri 
educative, de sex 
masculin, citaţi de 
organele judiciare din 
judeţul Harghita; 
- tineri  condamnaţi, de 
sex masculin,     
citaţi de organele judiciare 
din judeţul Harghita; 
- condamnaţi majori, de 
sex masculin, din 
regimurile deschis, 

semideschis și maximă 
siguranță, citați de  
organele  judiciare din 
judeţul Harghita; 
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Nr. 
crt. 

Unitatea 
 

Organe 
judiciare 
deservit
e 

Categorii de persoane custodiate (în funcţie de sex, vârstă,situaţie juridică/ regim, domiciliu) Categorii de persoane 
primite temporar/în tranzit 
pentru prezentarea la 
termene/ 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) 

23 Penitenc
iarul 
ORADE
A 

Judeţele
: Bihor, 
Sălaj şi 
Satu 
Mare 

- - arestaţi preventiv 
la dispoziţia 
organelor judiciare 
din judeţele  Bihor, 
Sălaj şi Satu Mare. 
 

- arestaţi preventiv 
la dispoziţia 
organelor judiciare 
din judeţele  Bihor, 
Sălaj şi Satu Mare. 
- 
condamnaţi din 
regimul închis şi 
maximă siguranţă cu 
domiciliile în judeţele 
Bihor, Sălaj şi Satu 
Mare; 
- condamnaţi din 
regimul deschis 
pentru folosirea la 
muncă. 

- - - - minori de sex masculin, 
arestaţi preventiv citaţi de 
organele judiciare din 
judeţele Bihor şi Sălaj; 

- sancţionați cu măsuri 
educative, de sex 
masculin, citaţi de 
organele judiciare din 
judeţele Bihor şi Sălaj; 
- tineri  condamnaţi, de 
sex masculin,     
citaţi de organele judiciare 
din judeţele Bihor şi Sălaj; 
- condamnaţi majori, de 
sex masculin, din 

regimurile deschis și 
semideschis, citați de  
organele  judiciare din 
judeţele Bihor şi Sălaj; 
- femei (toate categoriile) 
citate de organele judiciare 
din judeţele Bihor, Sălaj şi 
Satu Mare. 
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Nr. 
crt. 

Unitatea 
 

Organe 
judiciare 
deservit
e 

Categorii de persoane custodiate (în funcţie de sex, vârstă,situaţie juridică/ regim, domiciliu) Categorii de persoane 
primite temporar/în tranzit 
pentru prezentarea la 
termene/ 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) 

24 Penitenc
iarul 
PELEND
AVA 

- - - - condamnaţi din 
regimul deschis 
şi semideschis cu 
domiciliile în judeţele 
Dolj şi Olt. 
 

- - - - 
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Nr. 
crt. 

Unitatea 
 

Organe 
judiciare 
deservit
e 

Categorii de persoane custodiate (în funcţie de sex, vârstă,situaţie juridică/ regim, domiciliu) Categorii de persoane 
primite temporar/în 
tranzit pentru 
prezentarea la termene/ 
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) 

25 Penitenc
iarul 
PLOIEŞT
I 

Judeţele
: 
Prahova 
şi 
Dâmbovi
ţa   

- - condamnaţi din 
regimul 
semideschis cu 
domiciliile în 
judeţele: Ilfov, 
Prahova, Argeş, 
Dâmboviţa, 
Teleorman, 
Giurgiu şi Mun. 
Bucureşti 

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

- - - - 
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Nr. 
crt. 

Unitatea 
 

Organe 
judiciare 
deservit
e 

Categorii de persoane custodiate (în funcţie de sex, vârstă,situaţie juridică/ regim, domiciliu) Categorii de persoane 
primite temporar/în tranzit 
pentru prezentarea la 
termene/ 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 Penitenc
iarul 
POARTA 
ALBĂ 

Judeţul 
Constanţ
a  

- - arestaţi preventiv 
la dispoziţia 
organelor judiciare 
din judeţele: 
Constanţa şi 
Tulcea; 
 
- condamnaţi din 
regimurile deschis 
şi semideschis cu 
domiciliile în 
judeţele 
Constanţa, 
Călăraşi, 
Ialomiţa,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 
Constanţ
a, 
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 

regimurile închis și 
maximă siguranță  
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.   
 
 



  

29 

 

 

Nr. 
crt. 

Unitatea 
 

Organe 
judiciare 
deservit
e 

Categorii de persoane custodiate (în funcţie de sex, vârstă,situaţie juridică/ regim, domiciliu) Categorii de persoane 
primite temporar/în tranzit 
pentru prezentarea la 
termene/ 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) 

27 Penitenc
iarul 
SATU 
MARE 

Judeţul 
Satu 
Mare 

- - - condamnaţi din 
regimul deschis şi 
semideschis cu 
domiciliile în judeţele 
Satu Mare, Sălaj şi 
Bihor. 
 

- - - - minori de sex masculin, 
arestaţi preventiv citaţi de 
organele judiciare din 
judeţul Satu Mare; 

- sancţionați cu măsuri 
educative, de sex 
masculin, citaţi de 
organele judiciare din 
judeţul Satu Mare; 
- tineri  condamnaţi, de 
sex masculin,     
citaţi de organele judiciare 
judeţul Satu Mare; 
- condamnaţi majori, de 
sex masculin, din 

regimurile închis și 
maximă siguranță, citați 
de  organele  judiciare din 
judeţul Satu Mare; 
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Nr. 
crt. 

Unitatea 
 

Organe 
judiciare 
deservit
e 

Categorii de persoane custodiate (în funcţie de sex, vârstă,situaţie juridică/ regim, domiciliu) Categorii de persoane 
primite temporar/în tranzit 
pentru prezentarea la 
termene/ 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) 

28 S.N.P.A.
P. 
TÂRGU 
OCNA 

Judeţul 
Bacău 

          -           - - condamnaţi din 
regimul deschis 
pentru folosirea la 
muncă. 

          -           -          -             - 
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Nr. 
crt. 

Unitatea 
 

Organe 
judiciare 
deservite 

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

Categorii de persoane 
primite temporar/în tranzit 
pentru prezentarea la 
termene/ 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) 

29 Penitenc
iarul 
SLOBOZ
IA 

Judeţele: 
Ialomiţa şi 
Călăraşi  

 - arestaţi 
preventiv 
la dispoziţia 
organelor 
judiciare din 
judeţele: Ialomiţa 
şi Călăraşi. 
 

- arestaţi preventiv 
la dispoziţia organelor 
judiciare din judeţele 
Ialomiţa şi Călăraşi; 
 
- condamnaţi din 
regimul închis cu 
domiciliile în judeţele 
Călăraşi, Ialomiţa şi 
Constanţa; 
 
-condamnaţi din 
regimul deschis 
pentru folosirea la 
muncă. 
 
 
 

- - - - minori de sex masculin și 
feminin, arestaţi preventiv 
citaţi de organele judiciare 
din judeţele Ialomiţa şi  
Călăraşi; 

- sancţionați cu măsuri 
educative, de sex 

masculin și feminin, citaţi 
de organele judiciare din 
judeţele Ialomiţa şi  
Călăraşi; 
- tineri  condamnaţi, de 
sex masculin,    
citaţi de organele judiciare 
din judeţele Ialomiţa şi  
Călăraşi; 
- condamnaţi majori, de 
sex masculin, din 

regimurile semideschis și 
deschis citați de  organele  
judiciare din judeţele 
Ialomiţa şi  Călăraşi; 

- femei tinere și majore, 
arestate preventiv și 
condamnate, citate de 
organele judiciare din 
judeţele Ialomiţa şi  
Călăraşi; 
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Nr. 
crt. 

Unitatea 
 

Organe 
judiciare 
deservite 

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

Categorii de persoane 
primite temporar/în tranzit 
pentru prezentarea la 
termene/ 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) 

30 Penitenc
iarul 
TÂRGŞO
R 

Judeţele 
Prahova, 
Dâmboviţa, 
Bucureşti, 
Ilfov,  
Braşov şi 
Covasna 

- - - 
condamnaţ
i din 
regimul 
deschis 
folosiţi la 
muncă. 

- 
sancţionate 
cu măsuri  
educative 
cu 
executare 
sau 
continuare 
în 
penitenciar, 
cu 
domiciliile în 

județele: 
Gorj, 
Mehedinţi, 
Dolj, Olt, 
Argeş, 
Vâlcea, 
Braşov, 
Harghita, 
Covasna, 
Prahova, 
Dâmboviţa, 

- 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, Călăraşi, 
Ialomiţa, Covasna şi 
mun. Bucureşti. 
 
-Persoane care au 
în îngrijire copii în 
vârstă de până la un 

- arestate 
preventiv la 
dispoziţia 
organelor judiciare 
din judeţele: 
Prahova, 
Dâmboviţa, Ilfov, 
Giurgiu, 
Teleorman, 
Braşov, Covasna 
şi mun. Bucureşti 
- condamnate cu 
domiciliul în 
judeţele Prahova, 
Dâmboviţa, Ilfov, 
Giurgiu, 
Teleorman, 
Braşov, Constanţa, 
Călăraşi, Ialomiţa, 
Tulcea, Covasna şi 
mun. Bucureşti. 
-Persoane care au 
în îngrijire copii în 

- 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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Călăraşi, 
Ialomiţa, 
Ilfov, 
Giurgiu, 
Teleorman 
şi mun. 
Bucureşti. 

an. 
 
- sancţionate cu 
măsuri  educative 
cu executare sau 
continuare în 
penitenciar, cu 
domiciliile în 

județele: Gorj, 
Mehedinţi, Dolj, Olt, 
Argeş, Vâlcea, 
Braşov, Harghita, 
Covasna, Prahova, 
Dâmboviţa, 
Călăraşi, Ialomiţa, 
Ilfov, Giurgiu, 
Teleorman şi mun. 
Bucureşti. 
 
 

vârstă de până la 
un an. 
 
- sancţionate cu 
măsuri  educative 
cu executare sau 
continuare în 
penitenciar, cu 
domiciliile în 

județele: Gorj, 
Mehedinţi, Dolj, Olt, 
Argeş, Vâlcea, 
Braşov, Harghita, 
Covasna, Prahova, 
Dâmboviţa, 
Călăraşi, Ialomiţa, 
Ilfov, Giurgiu, 
Teleorman şi mun. 
Bucureşti. 
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Nr. 
crt. 

Unitatea 
 

Organe 
judiciare 
deservit
e 

Categorii de persoane custodiate (în funcţie de sex, vârstă,situaţie juridică/ regim, domiciliu) Categorii de persoane 
primite temporar/în tranzit 
pentru prezentarea la 
termene/ 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) 

31 Penitenc
iarul 
TÂRGU 
MUREŞ 

Judeţul 
Mureş 

 
 

arestaţi preventiv 
la dispoziţia 
organelor judiciare 
din judeţele Mureş 

-arestaţi preventiv 
la dispoziţia 
organelor judiciare 
din judeţele Mureş 
- condamnaţi din 
regimul semideschis 
şi deschis cu 
domiciliul în judeţul 
Mureş 
 
 

- - - - minori de sex masculin și 
feminin, arestaţi preventiv 
citaţi de organele judiciare 
din judeţul Mureş; 

- sancţionați cu măsuri 
educative, de sex 

masculin și feminin, citaţi 
de organele judiciare din 
judeţul Mureş. 
- tineri  condamnaţi, de 
sex masculin  
citaţi de organele judiciare 
din judeţul Mureş; 
- condamnaţi majori, de 
sex masculin, din 

regimurile închis și 
maximă siguranță, citați 
de  organele  judiciare din 
judeţul Mureş; 
- femei (toate categoriile) 
citate de organele judiciare 
din judeţul Mureş. 
 



  

35 

 

 

Nr. 
crt. 

Unitatea 
 

Organe 
judiciare 
deservit
e 

Categorii de persoane custodiate (în funcţie de sex, vârstă,situaţie juridică/ regim, domiciliu) Categorii de persoane 
primite temporar/în tranzit 
pentru prezentarea la 
termene/ 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) 

32 Penitenc
iarul 
TÂRGU 
JIU 

Judeţul 
Gorj  

- - - condamnaţi din 
regimul semideschis 
şi deschis cu 
domiciliile în judeţele 
Gorj, Vâlcea şi 
Argeş. 
 
 

- - - - minori de sex masculin, 
arestaţi preventiv, citaţi de 
organele judiciare din 
judeţul Gorj; 

- sancţionați cu măsuri 
educative, de sex 
masculin, citaţi de 
organele judiciare din 
judeţul Gorj; 

- arestați preventiv, 
majori și  tineri, de sex 
masculin, citaţi de 
organele judiciare din  
judeţul Gorj; 
 - condamnaţi majori , de 
sex masculin,  din 

regimurile închis și 
maximă siguranță,   
citaţi de organele judiciare 
din judeţul Gorj; 
- condamnaţi tineri , de 
sex masculin,  citaţi de 
organele judiciare din 
judeţul Gorj; 
- femei (toate categoriile) 
citate de organele judiciare 
din judeţul Gorj; 
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Nr. 
crt. 

Unitatea 
 

Organe 
judiciare 
deservit
e 

Categorii de persoane custodiate (în funcţie de sex, vârstă,situaţie juridică/ regim, domiciliu) Categorii de persoane 
primite temporar/în tranzit 
pentru prezentarea la 
termene/ 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) 

33 Penitenc
iarul 
TIMIŞOA
RA 

Judeţele 
Timiş şi 
Caraş-
Severin 

 - arestaţi preventiv 
la dispoziţia 
organelor judiciare 
din judeţele Timiş 
şi Caraş-Severin. 

- arestaţi preventiv 
la dispoziţia 
organelor judiciare 
din judeţele Timiş şi 
Caraş-Severin; 
- condamnaţi din 
regimurile deschis şi 
semideschis cu 
domiciliile în judeţele 

Arad, Timiş și Caraş-
Severin. 
 
 
 
 

- - - - minori, de sex masculin, 

arestaţi preventiv citați de 
organele judiciare din 
judeţele Timiş şi Caraş-
Severin; 

- sancţionați cu măsuri  
educative, de sex 

masculin, citați de 
organele judiciare din 
judeţele Timiş şi Caraş-
Severin;. 

- condamnați majori, de 
sex masculin, din 
regimurile deschis şi 
semideschis, citaţi de 
organele judiciare din 
judeţele Timiş şi Caraş-
Severin; 
- condamnaţi tineri, de sex 
masculin,  citaţi de 
organele judiciare din 
judeţele Timiş şi Caraş-
Severin; 
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Nr. 
crt. 

Unitatea 
 

Organe 
judiciare 
deservit
e 

Categorii de persoane custodiate (în funcţie de sex, vârstă,situaţie juridică/ regim, domiciliu) Categorii de persoane 
primite temporar/în tranzit 
pentru prezentarea la 
termene/ 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) 

34 Penitenc
iarul 
TULCEA 

Judeţul 
Tulcea 

- - - arestaţi preventiv 
la dispoziţia 
organelor judiciare 
din judeţul Tulcea; 
- condamnaţi din 
regimul deschis şi 
semideschis cu 
domiciliile în judeţul 
Tulcea; 
- condamnaţi din 
regimul închis cu 
domiciliile în judeţele 
Tulcea şi Constanţa; 
- condamnaţi din 
regimul de maximă 
siguranţă cu 
domiciliile în judeţele  
Tulcea, 
Constanţa, Ialomiţa 
şi Călăraşi; 

- - - - minori de sex masculin și 
feminin, arestaţi preventiv 
citaţi de organele judiciare 
din judeţul Tulcea; 

- sancţionați cu măsuri 
educative, de sex 

masculin și feminin, citaţi 
de organele judiciare din 
judeţul Tulcea; 
- tineri  condamnaţi, de 
sex masculin,    
citaţi de organele judiciare 
din judeţul Tulcea; 

- femei tinere și majore, 
arestate preventiv și 
condamnate, citate de 
organele judiciare din 
judeţul Tulcea; 
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Nr. 
crt. 

Unitatea 
 

Organe 
judiciare 
deservit
e 

Categorii de persoane custodiate (în funcţie de sex, vârstă,situaţie juridică/ regim, domiciliu) Categorii de persoane 
primite temporar/în tranzit 
pentru prezentarea la 
termene/ 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) 

35 Penitenc
iarul 
VASLUI 

Judeţul 
Vaslui 

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

- arestaţi preventiv 
la dispoziţia 
organelor judiciare 
din judeţul Vaslui. 
- condamnaţi din 
regimul semideschis  
cu domiciliile în 
judeţele Vaslui, 
Bacău şi Neamţ; 
- condamnaţi din 
regimul deschis 
folosiţi la muncă. 
 

- - - - minori de sex masculin, 
arestaţi preventiv, citaţi de 
organele judiciare din 
judeţul Vaslui; 

- sancţionați cu măsuri 
educative, de sex 
masculin, citaţi de 
organele judiciare din 
judeţul Vaslui; 
- femei (toate categoriile) 
citate de organele judiciare 
din judeţul Vaslui; 
- condamnaţi  tineri, de 
sex masculin, citaţi de 
organele judiciare din 
judeţul Vaslui; 
 - condamnaţi majori, de 
sex masculin, din 
regimurile deschis, închis 
şi maximă siguranţă citaţi 
de organele judiciare din 
judeţul Vaslui; 
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Nr. 
crt. 

Unitatea 
 

Organe 
judiciare 
deservit
e 

Categorii de persoane custodiate (în funcţie de sex, vârstă,situaţie juridică/ regim, domiciliu) Categorii de persoane 
primite temporar/în tranzit 
pentru prezentarea la 
termene/ 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) 

36 Centrul 
de 
detenţie  
TICHILE
ŞTI 

Judeţele 
Brăila şi 
Galaţi 
 

- arestaţi 
preventiv la 
dispoziţia 
organelor 
judiciare din 
judeţele: 
Brăila, Galaţi, 
Tulcea, 
Constanţa, 
Ialomiţa, 
Călăraşi, 
Prahova, 
Buzău, 
Vrancea, 
Bacău, 
Neamţ, 
Suceava, 
Botoşani, 
Iaşi, Vaslui, 
Giurgiu, 
Teleorman, 
Ilfov şi mun. 
Bucureşti; 
 - sancţionaţi 
cu măsura 
educativă a 
internării în 
Centru de 
detenţie cu 
domiciliile în 
judeţele: 

- arestaţi preventiv 
în stare de 
minoritate, care au 
împlinit vârsta de 
18 ani în cursul 

judecăţii, citați de 
organele judiciare 
din judeţele: Brăila, 
Galaţi, Tulcea, 
Constanţa, 
Ialomiţa, Călăraşi, 
Prahova, Buzău, 
Vrancea, , Bacău, 
Neamţ, Suceava, 
Botoşani, Iaşi, 
Vaslui, Giurgiu, 
Teleorman, Ilfov şi 
mun. Bucureşti; 
- sancţionaţi cu 
măsura educativă a 
internării în Centru 
de detenţie cu 
domiciliile în 
judeţele: Brăila, 
Galaţi, Tulcea, 
Constanţa, 
Ialomiţa, Călăraşi, 
Prahova, Buzău, 
Vrancea, , Bacău, 
Neamţ, Suceava, 
Botoşani, Iaşi, 

- arestați preventiv 
care au comis fapta 
în minorat, la 

dispoziția organelor 
judiciare din judeţele: 
Brăila, Galaţi, Tulcea, 
Constanţa, Ialomiţa, 
Călăraşi, Prahova, 
Buzău, Vrancea,  
Bacău, Neamţ, 
Suceava, Botoşani, 
Iaşi, Vaslui, Giurgiu, 
Teleorman, Ilfov şi 
mun. Bucureşti;  
- sancţionaţi cu 
măsura educativă a 
internării în Centru de 
detenţie cu domiciliile 
în judeţele: Brăila, 
Galaţi, Tulcea, 
Constanţa, Ialomiţa, 
Călăraşi, Prahova, 
Buzău, Vrancea, 
Bacău, Neamţ, 
Suceava, Botoşani, 
Iaşi, Vaslui, Giurgiu, 
Teleorman, Ilfov şi 
mun. Bucureşti; 
 
 

- - - - 
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Brăila, Galaţi, 
Tulcea, 
Constanţa, 
Ialomiţa, 
Călăraşi, 
Prahova, 
Buzău, 
Vrancea, 
Bacău, 
Neamţ, 
Suceava, 
Botoşani, 
Iaşi, Vaslui, 
Giurgiu, 
Teleorman, 
Ilfov şi mun. 
Bucureşti; 
 

Vaslui, Giurgiu, 
Teleorman, Ilfov şi 
mun. Bucureşti; 
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Nr. 
crt. 

Unitatea 
 

Organe 
judiciare 
deservit
e 

Categorii de persoane custodiate (în funcţie de sex, vârstă,situaţie juridică/ regim, domiciliu) Categorii de persoane 
primite temporar/în tranzit 
pentru prezentarea la 
termene/ 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) 

37 Centrul 
de 
detenţie  
CRAIOV
A 

Judeţele 
Dolj şi 
Olt 
 

- arestaţi 
preventiv 
la 
dispoziţia 
organelor 
judiciare 
din 
judeţele: 
Dolj, Olt, 
Gorj, 
Mehedinţi
, Caraş-
Severin, 
Timiş, 
Arad, 
Argeş, 
Vâlcea, 
Dâmboviţ
a, 
Hunedoar
a, Alba, 
Sibiu, 
Bihor, 
Sălaj, 
Satu 
Mare, 
Maramur
eş, 
Bistriţa 
Năsăud, 
Mureş, 
Braşov, 

- arestaţi preventiv 
în stare de 
minoritate, care au 
împlinit vârsta de 
18 ani în cursul 
judecăţii, citate de 
organele judiciare 
din  
judeţele: Dolj, Olt, 
Gorj, Mehedinţi, 
Caraş-Severin, 
Timiş, Arad, 
Argeş, Vâlcea, 
Dâmboviţa, 
Hunedoara, Alba, 
Sibiu, Bihor, Sălaj, 
Satu Mare, 
Maramureş, 
Bistriţa Năsăud, 
Mureş, Braşov, 
Harghita, Covasna 
şi Cluj. 
- sancţionaţi cu 
măsura educativă 
a internării în 
Centru de detenţie 
cu domiciliile în 
judeţele: Dolj, Olt, 
Gorj, Mehedinţi, 
Caraş-Severin, 
Timiş, Arad, 
Argeş, Vâlcea, 

- arestați preventiv 
care au comis fapta 
în minorat la 

dispoziția organelor 
judiciare din judeţele: 
Dolj, Olt, Gorj, 
Mehedinţi, Caraş-
Severin, Timiş, Arad, 
Argeş, Vâlcea, 
Dâmboviţa, 
Hunedoara, Alba, 
Sibiu, Bihor, Sălaj, 
Satu Mare, 
Maramureş, Bistriţa 
Năsăud, Mureş, 
Braşov, Harghita, 
Covasna şi Cluj ; 
- sancţionaţi cu 
măsura educativă a 
internării în Centru 
de detenţie cu 
domiciliile în 
judeţele: Dolj, Olt, 
Gorj, Mehedinţi, 
Caraş-Severin, 
Timiş, Arad, Argeş, 
Vâlcea, Dâmboviţa, 
Hunedoara, Alba, 
Sibiu, Bihor, Sălaj, 
Satu Mare, 
Maramureş, Bistriţa 
Năsăud, Mureş, 

- arestate 
preventiv 
la 
dispoziţia 
organelor 
judiciare 
din toate 
judeţele şi  
mun. 
Bucureşti; 
- 
sancţionat
e cu 
măsura 
educativă 
a internării 
în Centru 
de 
detenţie 
cu 
domiciliile 
în toate 
judeţele şi  
mun. 
Bucureşti.
- 
sancţionat
e cu 
măsura 
educativă 
a internării 
în Centru 

- arestate 
preventiv 
în stare 
de 
minoritate
, care au 
împlinit 
vârsta de 
18 ani în 
cursul 
judecăţii, 
citate de 
organele 
judiciare 
din  
toate 
judeţele 
şi 
mun.Buc
ureşti; 
 - 
sancţiona
te cu 
măsura 
educativă 
a 
internării 
în Centru 
de 
detenţie 
cu 
domiciliile 

- arestate 
preventiv care 
au comis fapta 
în minorat la 
dispoziția 
organelor 
judiciare din 
toate judeţele 
şi  mun. 
Bucureşti; 
- sancţionate 
cu măsura 
educativă a 
internării în 
Centru de 
detenţie cu 
domiciliile în 
toate judeţele 
şi  mun. 
Bucureşti 
- 
sancţionate cu 
măsura 
educativă a 
internării în 
Centru de 

detenție, 
indiferent de  
domiciliu, care 
au în îngrijire 
copii în vârstă 
de până la un 

- sancţionați cu măsura  
educativă a internării în 
centru educativ, de sex 

masculin și feminin,  
citați de organele 
judiciare din judeţele 
Dolj şi Olt 
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Harghita, 
Covasna 
şi Cluj. 
- 
sancţiona
ţi cu 
măsura 
educativă 
a 
internării 
în Centru 
de 
detenţie 
cu 
domiciliile 
în 
judeţele: 
Dolj, Olt, 
Gorj, 
Mehedinţi
, Caraş-
Severin, 
Timiş, 
Arad, 
Argeş, 
Vâlcea, 
Dâmboviţ
a, 
Hunedoar
a, Alba, 
Sibiu, 
Bihor, 
Sălaj, 
Satu 
Mare, 
Maramur
eş, 

Dâmboviţa, 
Hunedoara, Alba, 
Sibiu, Bihor, Sălaj, 
Satu Mare, 
Maramureş, 
Bistriţa Năsăud, 
Mureş, Braşov, 
Harghita, Covasna 
şi Cluj. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Braşov, Harghita, 
Covasna şi Cluj. 

de 

detenție, 
indiferent 
de  
domiciliu, 
care au în 
îngrijire 
copii în 
vârstă de 
până la un 
an. 
 

în toate 
judeţele 
şi  mun. 
Bucureşti
;  
- 
sancţiona
te cu 
măsura 
educativă 
a 
internării 
în Centru 
de 

detenție, 
indiferent 
de  
domiciliu, 
care au 
în îngrijire 
copii în 
vârstă de 
până la 
un an. 

an  
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Bistriţa 
Năsăud, 
Mureş, 
Braşov, 
Harghita, 
Covasna 
şi Cluj. 
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Nr. 
crt. 

Unitatea 
 

Organe 
judiciare 
deservit
e 

Categorii de persoane custodiate (în funcţie de sex, vârstă,situaţie juridică/ regim, domiciliu) Categorii de persoane 
primite temporar/în 
tranzit pentru 
prezentarea la termene/ 
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) 

38 Centrul 
educativ 
BUZIAŞ   

Judeţul 
Timiş 

-sancţionaţi 
cu măsura 
educativă a 
internării în 
Centru 
educativ cu 
domiciliile în 
judeţele: Satu 
Mare, 
Maramureş, 
Bistriţa 
Năsăud, 
Mureş, Sibiu, 
Sălaj, Alba, 
Arad, Timiş, 
Caraş 
Severin, 
Hunedoara, 
Cluj, Bihor, 
Gorj, Dolj, 
Olt, Vâlcea, 
Mehedinţi, 
Argeş, 
Giurgiu, 
Teleorman, 
Bucureşti şi 
Ilfov. 

- sancţionaţi 
cu măsura 
educativă a 
internării în 
Centru 
educativ cu 
domiciliile în 
judeţele: Satu 
Mare, 
Maramureş, 
Bistriţa 
Năsăud, 
Mureş, Sibiu, 
Sălaj, Alba, 
Arad, Timiş, 
Caraş 
Severin, 
Hunedoara, 
Cluj, Bihor, 
Gorj, Dolj, 
Olt, Vâlcea, 
Mehedinţi, 
Argeş, 
Giurgiu, 
Teleorman, 
Bucureşti şi 
Ilfov. 

- sancţionaţi cu 
măsura 
educativă a 
internării în 
Centru educativ 
cu domiciliile în 
judeţele: Satu 
Mare, 
Maramureş, 
Bistriţa Năsăud, 
Mureş, Sibiu, 
Sălaj, Alba, 
Arad, Timiş, 
Caraş Severin, 
Hunedoara, 
Cluj, Bihor, Gorj, 
Dolj, Olt, 
Vâlcea, 
Mehedinţi, 
Argeş, Giurgiu, 
Teleorman, 
Bucureşti şi 
Ilfov. 

- sancţionate 
cu măsura 
educativă a 
internării în 
Centru 
educativ cu 
domiciliile în 
toate judeţele 
şi  mun. 
Bucureşti. 
- 
sancţionate 
cu măsura 
educativă a 
internării în 
Centru 
educativ , 
indiferent de 
domiciliu, 
care au în 
îngrijire copii 
în vârstă de 
până la un 
an. 
 

- 
sancţionate 
cu măsura 
educativă a 
internării în 
Centru 
educativ cu 
domiciliile  
în toate 
judeţele şi  
mun. 
Bucureşti 
 
- 
sancţionate 
cu măsura 
educativă a 
internării în 
Centru 
educativ , 
indiferent de 
domiciliu, 
care au în 
îngrijire 
copii în 
vârstă de 
până la un 
an. 

- sancţionate 
cu măsura 
educativă a 
internării în 
Centru 
educativ cu 
domiciliile  în 
toate judeţele 
şi mun. 
Bucureşti. 
- sancţionate 
cu măsura 
educativă a 
internării în 
Centru 
educativ , 
indiferent de 
domiciliu, 
care au în 
îngrijire copii 
în vârstă de 
până la un 
an. 

- 
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Nr. 
crt. 

Unitatea 
 

Organe 
judiciare 
deservit
e 

Categorii de persoane custodiate (în funcţie de sex, vârstă,situaţie juridică/ regim, domiciliu) Categorii de persoane 
primite temporar/în 
tranzit pentru 
prezentarea la termene/ 
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) 

39 Centrul 
educativ 
Tg.OCNA  

Judeţul 
Bacău 

-sancţionaţi 
cu măsura 
educativă a 
internării în 
Centru 
educativ cu 
domiciliile în 
judeţele: 
Botoşani, 
Suceava, 
Iaşi, Vaslui, 
Bacău, 
Neamţ, 
Braşov, 
Covasna, 
Harghita, 
Vrancea, 
Galaţi, 
Brăila, 
Buzău, 
Prahova, 
Ialomiţa, 
Călăraşi, 
Tulcea, 

Constanţa și 
Dâmboviţa. 

-sancţionaţi cu 
măsura 
educativă a 
internării în 
Centru 
educativ cu 
domiciliile în 
judeţele: 
Botoşani, 
Suceava, Iaşi, 
Vaslui, Bacău, 
Neamţ, 
Braşov, 
Covasna, 
Harghita, 
Vrancea, 
Galaţi, Brăila, 
Buzău, 
Prahova, 
Ialomiţa, 
Călăraşi, 
Tulcea, 

Constanţa și 
Dâmboviţa. 

- sancţionaţi cu măsura 
educativă a internării în 
Centru educativ cu 
domiciliile în judeţele: 
Botoşani, Suceava, Iaşi, 
Vaslui, Bacău, Neamţ, 
Braşov, Covasna, 
Harghita, Vrancea, 
Galaţi, Brăila, Buzău, 
Prahova, Ialomiţa, 
Călăraşi, Tulcea, 

Constanţa și Dâmboviţa. 

- - - - 

 
 

Notă: Arestaţii preventiv pentru infracțiuni comise în minorat, aflaţi în centrele de detenţie, nu se transferă pe secţiile de arestare preventivă din 
penitenciare după împlinirea vârstei de 18 ani.  


