
 

 

Anexa 2 la Decizia Directorului General al Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor 

nr. ……………….din…………………….. 

 
 1. Penitenciarul Aiud 

 Secții interioare 
-  1 secţie de arestare preventivă, pentru arestați preventiv tineri și majori de sex 
masculin; 
-  2 secţii cu regim de maximă siguranţă, pentru condamnați tineri și majori de sex 
masculin; 
- 6 secţii cu regim închis,  pentru condamnați  tineri și majori de sex masculin; 
- 1 secţie cu regim deschis, pentru condamnați majori de sex masculin; 
- camere de tranzit pentru custodierea temporară a categoriilor de persoane prevăzute în 
ultima coloană a anexei 1 la prezenta decizie. 
 
 2. Penitenciarul Arad 
 Secții interioare 
- 2 secții cu regim de maximă siguranță, pentru condamnați majori de sex masculin ; 
- 6 secții cu regim închis, pentru condamnați majori și sancţionați de sex masculine (minori, 
tineri și majori) cu măsuri  educative cu executare sau continuare în penitenciar, de sex 
masculin; 
- 1 secție de arestare preventivă pentru tineri și majori de sex masculin și observare-
carantinare, pentru minori, tineri și majori de sex masculin; 
- 1 secție de infirmerie pentru toate regimurile de executare; 
- camere de tranzit pentru custodierea temporară a categoriilor de persoane prevăzute în 
ultima coloană a anexei 1 la prezenta decizie. 
 Secții exterioare 
- 1 secție cu regim deschis, pentru majori de sex masculin;  
- 1 secție cu toate regimurile de executare pentru condamnate tinere şi majore și 
sancţionate (minore, tinere și majore) cu măsuri  educative cu executare sau continuare în 
penitenciar, de sex feminin. 

 
 3. Penitenciarul Bacău 
 Secții interioare 
- 1 secţie de arestare preventivă, pentru arestați preventiv majori de sex masculin; 

- 1 secţie de arestare preventivă, pentru arestați preventiv tineri și majori, de sex masculin 
care include și o cameră de observare – carantinare; 
- 1 secţie cu regim deschis și semideschis, pentru condamnate tinere şi majore și 
sancţionate (minore, tinere și majore) cu măsuri  educative cu executare sau continuare în 
penitenciar, de sex feminin; 
- 1 secţie cu regim închis, care include și câte o cameră de arestare preventivă, observare- 
carantinare, infirmerie, pentru condamnate tinere şi majore și sancţionate (minore, tinere și 
majore) cu măsuri  educative cu executare sau continuare în penitenciar, de sex feminin; 

- 1 secție de tranzit pentru custodierea temporară a categoriilor de persoane prevăzute în 
ultima coloană a anexei 1 la decizia privind profilarea. 

- 1 secţie cu regim deschis, pentru condamnați tineri de sex masculin; 
- 1 secţie cu regim semideschis, pentru condamnați tineri de sex masculin; 

Secții exterioare 

- 1 secție cu regim deschis pentru condamnaţi majori de sex masculin, folosiți la activități 
productive. 



 

 

4. Penitenciarul Baia Mare 
 Secții interioare 

- 2 secţii cu regim semideschis, pentru condamnați majori de sex masculin; 
- 1 secţie cu regim deschis, pentru condamnați majori de sex masculin; 
- camere de tranzit pentru custodierea temporară a categoriilor de persoane prevăzute în 
ultima coloană a anexei 1 la prezenta decizie. 
- 1 secţie observare carantinare; 
- 1 secţie infirmerie; 

 
 5. Penitenciarul Bîrcea Mare  
  Secții interioare 

- 5 secţii cu regim semideschis, pentru condamnați majori de sex masculin; 
- 1 secţie cu regim deschis, pentru condamnați majori de sex masculin; 
- camere de tranzit pentru custodierea temporară a categoriilor de persoane prevăzute în 
ultima coloană a anexei 1 la prezenta decizie. 

 
       6. Penitenciarul Bistrița 

Secții interioare 
- 2 secții cu regim deschis, pentru condamnați majori de sex masculin; 
- 1 secție cu regim semideschis și deschis, pentru condamnați tineri de sex masculin; 
-  2 secții cu regim semideschis, pentru condamnați majori de sex masculin; 
- camere de tranzit pentru custodierea temporară a categoriilor de persoane prevăzute în 
ultima coloană a anexei 1 la prezenta decizie. 

 

    7. Penitenciarul Botoşani 
 Secții interioare 

- 1 secţie de arestare preventivă, pentru tineri și majori de sex masculin; 
- 6 secţii cu regim semideschis pentru condamnaţi majori de sex masculin care cuprinde 
și două camere cu regim deschis pentru condamnaţi majori, de sex masculin; 
- camere de tranzit pentru custodierea temporară a categoriilor de persoane prevăzute în 
ultima coloană a anexei 1 la prezenta decizie. 

 
  8. Penitenciarul Brăila 

    Secții interioare 
- 3 secţii cu regim semideschis, pentru  condamnați majori de sex masculin; 
- 2 secţii cu regim deschis, pentru  condamnați majori  de sex masculin; 

 
 9. Penitenciarul Bucureşti Jilava 
       Secții interioare  

- 5 secții cu regim semideschis, pentru  condamnați majori de sex masculin; 
- 2 secții cu regim deschis,  pentru  condamnați majori de sex masculin; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 10. Penitenciarul Bucureşti Rahova 
       Secții interioare  

- 1 secție de arestare preventivă, pentru tineri arestaţi preventiv; 
- 1 secţie de observare-carantinare pentru majori de sex masculin; 
- două secţii cu regim închis, pentru  condamnați majori  de sex masculin; 
- 1 secție de arest preventiv pentru majori arestați preventiv care include și camere pentru 
majori cu risc pentru siguranța deținerii; 
- 1 secție de arestare preventivă, pentru majori arestați preventiv de sex masculin; 
- 1 secţie cu regim deschis, comunitatea terapeutica şi infirmerie pentru  condamnați majori, 
de sex masculin;  
- Camere de tranzit pentru custodierea temporară a categoriilor de persoane prevăzute în 
ultima coloană a anexei 1 la prezenta decizie. 

     Secții exterioare 
         GAZ Bragadiru 

- 1 secţie cu regim deschis, pentru condamnați majori de sex masculin, destinată cazării 
deţinuţilor folosiţi la GAZ și beneficiari.  

 
 11. Penitenciarul Codlea 
      Secții interioare  

- 1 secţie de arestare preventivă, pentru arestaţi preventiv tineri și majori de sex masculin 
care cuprinde și o cameră de observare-carantinare; 
- 4 secţii cu regim semideschis, pentru condamnaţi majori de sex masculin; 
- 1 secţie cu regim deschis, pentru condamnaţi majori de sex masculin; 
-  camere de tranzit pentru custodierea temporară a categoriilor de persoane prevăzute în 
ultima coloană a anexei 1 la prezenta decizie. 

 

 12. Penitenciarul Colibaşi 
      Secții interioare 

- 1 secție cu regim de maximă siguranță, pentru condamnaţi majori de sex masculin, care 
cuprinde și camere de observare - carantinare; 

- 1 secție cu regim de maximă siguranță, pentru condamnaţi majori de sex masculin; 
- 2 secții cu regim închis, pentru condamnați majori de sex masculin; 

- 1 secție de arestare preventivă pentru tineri și majori de sex masculin care cuprinde și 
camere cu regim închis pentru condamnați folosiți la activități productive, sancționați cu 

măsuri educative cu executare sau continuare  în penitenciar, infirmerie și camere izolare; 
- camere de tranzit pentru custodierea temporară a categoriilor de persoane prevăzute în 
ultima coloană a anexei 1 la prezenta decizie. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

13. Penitenciarul Craiova 
Secții interioare  

-  3 secţii cu regim închis, pentru condamnați tineri şi majori de sex masculin; 

- 1 secţie specială de arest preventiv, pentru arestați preventiv tineri și majori de sex 
masculin; 

- 1 secţie de infirmerie, care include și camere de observare-carantinare; 
- 2 secţii cu regim de maximă siguranţă, pentru condamnați majori de sex masculin care 
include şi camere pentru condamnați tineri cu regim de maximă siguranță; 
- 1 secţie de arestare preventivă pentru arestaţi preventiv tineri de sex masculin şi regim 

închis pentru condamnați majori de sex masculin care include și camere cu regim deschis și 
semideschis pentru condamnați majori; 
- 1 secţie de arestare preventivă / cu regim de maximă siguranță și închis pentru tinere și 
majore arestate preventiv și condamnate majore incluzând și camere de observare 
carantinare, neincluse; 
- Camere de tranzit pentru custodierea temporară a categoriilor de persoane prevăzute în 
ultima coloană a anexei 1 la decizia privind profilarea. 

Secții exterioare 
Ișalnița 

- 1 secţie tronsonată pentru arestate preventiv și condamnate din regim închis, semideschis 
și deschis pentru condamnate majore, de sex feminin.  

 
 14. Penitenciarul Drobeta Turnu Severin 
 Secții interioare 

- 1 secție cu regim semideschis, pentru condamnaţi majori de sex masculin; 
- 1 secție cu regim deschis, pentru condamnaţi majori de sex masculin; 
- 1 secţie de arestare preventivă pentru tineri și majori de sex masculin, care cuprinde și o 
cameră de infirmerie; 
- 1 secţie cu regim deschis și semideschis pentru condamnaţi tineri și majori de sex 
masculin; 
- Camere de tranzit pentru custodierea temporară a categoriilor de persoane prevăzute în 
ultima coloană a anexei 1 la decizia privind profilarea. 

 

Secții exterioare 

I.  VÎNJULEȚ: 
-  2 secții cu regim semideschis, pentru  condamnați majori de sex masculin;  
- 1 secție cu regim deschis, pentru  condamnați majori de sex masculin; 

 

II. GAZ ȘIMIAN: 

- 1 secție cu regim deschis, pentru  condamnați majori de sex masculin; 
 

 

15. Penitenciarul Focşani 

Secții interioare 

- 1 secție de arest preventiv, pentru tineri și majori de sex masculin care include și secția de 
observare - carantinare; 
- 2 secții cu regim închis, pentru condamnați majori de sex masculin; 
- 1 secție cu regim semideschis, pentru condamnați majori de sex masculin; 



 

 

- camere de tranzit pentru custodierea temporară a categoriilor de persoane prevăzute în 
ultima coloană a anexei 1 la prezenta decizie. 

 

Secții exterioare 
- 1 secție cu regim deschis, pentru condamnaţi majori de sex masculin; 

 
16. Penitenciarul Găeşti 

Secții interioare 

-  3 secţii cu regim deschis, pentru condamnați majori de sex masculin, care include și o 
cameră pentru condamnați tineri de sex masculin. 

 
17. Penitenciarul Galaţi 

Secții interioare 

-  3 secţii cu regim de maximă siguranţă, pentru condamnați majori de sex masculin; 
-  4 secții cu regim închis, pentru condamnați majori de sex masculin, una dintre aceste 

secții de regim închis include și cameră de observare – carantinare precum și de infirmerie; 
-  1 secţie de arestare preventivă, pentru arestaţi preventiv majori de sex masculin; 
-  camere de tranzit pentru custodierea temporară a categoriilor de persoane prevăzute în 
ultima coloană a anexei 1 la prezenta decizie. 

Secții exterioare 
-  1 secţie cu regim deschis, pentru condamnaţi majori de sex masculin;  
 
18. Penitenciarul Gherla 

Secții interioare 

- 1 secţie de arestare preventivă, pentru arestați preventiv tineri și majori de sex masculin; 
- 4 secții cu regim închis, pentru condamnați majori de sex masculin; 
- 1 secţie cu regim de maximă siguranţă, pentru condamnați majori de sex masculin; 
- 1 secție observare-carantinare; 
- 1 secție cu regim deschis, pentru condamnați majori de sex masculin; 
- camere de tranzit pentru custodierea temporară a categoriilor de persoane prevăzute în 
ultima coloană a anexei 1 la prezenta decizie. 

Secții exterioare 
- 1 secție pentru persoane de sex feminin, tinere și majore arestate preventiv și 
condamnate definitiv. 

 

19.Penitenciarul Giurgiu 

Secții interioare 

- 5 secţii cu regim de maximă siguranţă, pentru condamnați majori de sex masculin; 
- 1 secție medico socială; 
- 5 secţii cu regim închis, pentru condamnați majori de sex masculin, din care una include și 
camere de condamnaţi din regimul deschis pentru folosirea la muncă; 

- 1 secţie specială de arestare preventivă pentru arestați preventiv tineri și majori de sex 
masculin care include și camere de observare-carantinare, precum și camere cu regim 
închis și maximă siguranță pentru tineri condamnați de sex masculin. 
- 1 secție de infirmerie; 
- camere de tranzit pentru custodierea temporară a categoriilor de persoane prevăzute în 
ultima coloană a anexei 1 la prezenta decizie 

 
20. Penitenciarul laşi 



 

 

Secții interioare 
- 1 secţie de arestare preventivă, pentru arestați preventiv tineri și majori de sex masculin; 
- 2 secţii cu regim de maximă siguranţă, pentru condamnați majori de sex masculin; 
- 4 secţii cu regim închis, pentru condamnați majori de sex masculin; 
- 3 secţii cu regim deschis, pentru condamnați majori de sex masculin; 
- camere de tranzit pentru custodierea temporară a categoriilor de persoane prevăzute în 
ultima coloană a anexei 1 la decizia privind profilarea. 
 

21. Penitenciarul Mărgineni 
Secții interioare 

- 1 secţie de arestare preventivă, pentru persoane arestate preventiv tinere și majore, care 
include şi camere de observare-carantinare și infirmerie; 

- 2 secţii cu regim de maximă siguranţă, pentru condamnați majori de sex masculin; 

- 3 secţii cu regim închis, pentru condamnați majori de sex masculin; 
- 1 secţie cu regim deschis, pentru condamnați majori de sex masculin; 
- camere de tranzit pentru custodierea temporară a categoriilor de persoane prevăzute în 
ultima coloană a anexei 1 la prezenta decizie. 

 
 
22. Penitenciarul Miercurea Ciuc 
Secții interioare 

- 1 secţie de arestare preventivă pentru arestați preventiv tineri și majori de sex masculin; 
- 2 secţii cu regim închis, pentru condamnați majori de sex masculin, care include și 
camere cu regim deschis pentru condamnați majori;  
- Camere cu regim deschis în cadrul G.A.Z. pentru condamnați majori; 
- camere de tranzit pentru custodierea temporară a categoriilor de persoane prevăzute în 
ultima coloană a anexei 1 la prezenta decizie. 
 

 

23. Penitenciarul Oradea 
Secții interioare 

- 1 secţie de arestare preventivă, pentru arestați preventiv tineri și majori de sex masculin; 
- 1 secţie cu regim de maximă siguranţă, pentru condamnați majori de sex masculin; 
- 2 secţii cu regim închis, pentru condamnați majori de sex masculin; 
- 1 secție specială de arest preventiv pentru arestați preventiv tineri și majori de sex 
masculin care include și camere de observare – carantinare; 
- 1 secție cu regim deschis pentru condamnați majori de sex masculin, pentru folosirea la 
activități productive; 
- camere de tranzit pentru custodierea temporară a categoriilor de persoane prevăzute în 
ultima coloană a anexei 1 la prezenta decizie. 

 
24. Penitenciarul Pelendava 
Secții interioare 

- 2 secţii cu regim semideschis, pentru condamnați majori de sex masculin; 
- 1 secţie cu regim deschis, pentru condamnați majori de sex masculin. 

Secții exterioare 
- 1 secţie cu regim semideschis şi deschis, pentru condamnați majori de sex masculin. 

 
25. Penitenciarul Ploieşti  
 Secții interioare 



 

 

- 2 secţii cu regim semideschis, pentru condamnați tineri și majori de sex masculin; 
 Secții exterioare 

- 1 secţie cu regim semideschis, pentru condamnați majori de sex masculin; 

- 1 secţie cu regim deschis, pentru condamnați majori de sex masculin; 
 
 
 
26. Penitenciarul Poarta Albă 
 Secții interioare 

- 1 secţie de arestare preventivă, pentru arestați preventiv tineri și majori de sex masculin; 
- 1 secție cu regim deschis și semideschis, pentru tineri condamnați de sex masculin; 
- 1 secţie de arestare preventivă, pentru arestate preventiv tinere și majore de sex 
feminin; 
- 1 secție cu regim semideschis, pentru condamnați majori de sex masculin; 
- 1 secție cu regim deschis, pentru condamnați majori de sex masculin; 
- 1 secție cu regim deschis și semideschis, pentru condamnați majori de sex masculin; 
- camere de tranzit pentru custodierea temporară a categoriilor de persoane prevăzute în 
ultima coloană a anexei 1 la prezenta decizie. 

 Secții exterioare 
 Valul lui traian  

- o secție cu regim semideschis și deschis, pentru condamnați majori de sex masculin. 
 
27. Penitenciarul Satu Mare 
 Secții interioare 

- 4 secţii cu regim semideschis, pentru condamnați majori de sex masculin; 
- 1 secție de observare-carantinare; 
- 1 secţie cu regim deschis, pentru condamnați majori de sex masculin; 
- 1 secție de infirmerie; 
- camere de tranzit pentru custodierea temporară a categoriilor de persoane prevăzute în 
ultima coloană a anexei 1 la prezenta decizie. 

 
28. Şcoala de Formare şi Perfecţionare a Pregătirii Agenţilor din ANP Târgu 
Ocna 
 Secții interioare 

- 1 secţie cu regim deschis, pentru condamnați majori de sex masculin pentru folosirea la 
activități productive. 

 
29. Penitenciarul Slobozia 
 Secții interioare 

- 1 secţie de arestare preventivă, pentru arestați preventiv tineri și majori de sex masculin, 
care include și o secție de observare - carantinare; 
- 3 secţii cu regim închis, pentru condamnați majori de sex masculin; 
- camere de tranzit pentru custodierea temporară a categoriilor de persoane prevăzute în 
ultima coloană a anexei 1 la decizia privind profilarea. 

     Secții exterioare 
     G.A.Z. 

- 1 secție regim deschis, pentru condamnați majori de sex masculin; 
 
30. Penitenciarul Târgşor 

Secții interioare 



 

 

- 1 secţie cu regim de maximă siguranţă, pentru condamnate tinere și majore de sex 
feminin; 

- 1 secţie cu regim închis, pentru minore, tinere și majore sancționate cu măsuri  educative 
cu executare sau continuare în penitenciar / condamnate tinere și majore de sex feminin; 

- 1 secţie cu regim semideschis pentru condamnate tinere și majore de sex feminin; 
- 1 secţie cu regim deschis, pentru minore, tinere și majore sancționate cu măsuri  
educative cu executare sau continuare în penitenciar / condamnate tinere și majore de sex 
feminin; 
- 1 secţie de arestare preventivă, pentru persoane de sex feminin care include şi secţia de 
observare - carantinare; 
- 1 secţie destinată deţinutelor care au în îngrijire copii cu vârsta de până la 1 an, indiferent 
de regimul de deţinere al acestora; 

- 1 secţie cu regim deschis, pentru condamnați de sex masculin; 
- camere de tranzit pentru custodierea temporară a categoriilor de persoane prevăzute în 
ultima coloană a anexei 1 la prezenta decizie. 

 
 31. Penitenciarul Târgu Mureş 
 Secții interioare 

- 1 secție de arestare preventive, pentru arestați preventiv majori și tineri de sex masculin; 
- 3 secții cu regim semideschis, pentru condamnați majori de sex masculin; 
-  1 secție cu regim deschis, pentru condamnați majori de sex masculin; 
-  camere de tranzit pentru custodierea temporară a categoriilor de persoane prevăzute în 
ultima coloană a anexei 1 la prezenta decizie. 

Secții exterioare 
- 1 secție cu regim deschis, pentru condamnați majori de sex masculin; 

 
 32. Penitenciarul Târgu Jiu 
 Secții interioare 

- 3 secţii cu regim semideschis, pentru condamnați majori de sex masculin; 
- 1 secţie cu regim deschis, pentru condamnați majori de sex masculin; 
- camere de tranzit pentru custodierea temporară a categoriilor de persoane prevăzute în 
ultima coloană a anexei 1 la decizia privind profilarea. 

 
 33. Penitenciarul Timişoara 
 Secții interioare 

- 5 secții cu regim semideschis, pentru condamnați majori de sex masculin; 
- 3 secții cu regim deschis, pentru condamnați majori de sex masculin; 
-    2 secții cu regim închis,  pentru condamnați majori de sex masculin care cuprinde și 
secția medicală și secția de arestați preventiv pentru arestaţi preventiv tineri şi majori de 
sex masculin; 
-  camere de tranzit pentru custodierea temporară a categoriilor de persoane prevăzute în 
ultima coloană a anexei 1 la decizia privind profilarea. 
 

       Secții exterioare 
- 2 secții regim deschis și semideschis, pentru condamnați majori de sex 
masculin; 
 
 34.Penitenciarul Tulcea 
 Secții interioare 

- 1 secție cu regim de maximă siguranță, pentru condamnați majori de sex masculin; 



 

 

- 2 secții cu regim închis, pentru condamnați majori de sex masculin, care cuprinde și 
camere de arestare preventivă pentru arestaţi preventiv majori de sex masculin; 
- 2 secții cu regim semideschis, pentru condamnați majori de sex masculin; 
-    1 secție cu regim deschis, pentru condamnați majori de sex masculin; 
-    camere de tranzit pentru custodierea temporară a categoriilor de persoane prevăzute în 
ultima coloană a anexei 1 la prezenta decizie. 
 Secți exterioare 
- 1 secție cu regim deschis și semideschis, pentru condamnați majori de sex masculin. 

 
35. Penitenciarul Vaslui 
Secții interioare 

- 1 secţie de arestare preventivă, pentru arestați preventiv tineri și majori de sex masculin, 
care cuprinde și camera de observare-carantinare; 
- 6 secţii cu regim semideschis, pentru condamnați majori de sex masculin; 
- 1 secție cu regimul deschis, pentru condamnați majori de sex masculin, pentru folosirea la 
activități productive; 
- camere de tranzit pentru custodierea temporară a categoriilor de persoane prevăzute în 
ultima coloană a anexei 1 la prezenta decizie. 

 
36. Centrul de detenţie Tichileşti 
 Secții interioare 

- 1 secţie de arestare preventivă; 
- 1 secție de observare-carantinare; 
- 1 secție de infirmerie; 
- 1 secție cu regim închis, pentru minori sancționați cu măsura educativă a internării într-
un centru de detenție, de sex masculin; 
- 1 secție cu regim închis, pentru tineri sancționați cu măsura educativă a internării într-un 
centru de detenție, de sex masculin; 
- 1 secție cu regim închis, pentru majori sancționați cu măsura educativă a internării într-
un centru de detenție, de sex masculin; 
- 1 secție cu regim deschis, pentru minori sancționați cu măsura educativă a internării 
într-un centru de detenție, de sex masculin; 
- 1 secție cu regim deschis, pentru tineri sancționați cu măsura educativă a internării într-
un centru de detenție, de sex masculin; 

 
37. Centrul de detenţie Craiova 
Secții interioare 

- 1 secţie de arestare preventivă, pentru arestaţi preventiv minori, tineri şi majori de sex 
masculin, care cuprinde și camere de observare -carantinare; 
- 1 secție de infirmerie; 
- 1 secție cu regim închis, pentru minori sancționați cu măsura educativă a internării într-
un centru de detenție, de sex masculin; 
- 1 secție cu regim închis, pentru tineri sancționați cu măsura educativă a internării într-un 
centru de detenție, de sex masculin; 
- 1 secție cu regim deschis și închis, pentru majori de sex masculin sancționați cu măsura 
educativă a internării într-un centru de detenție care cuprinde și camere de observare-
carantinare; 
- 1 secție cu regim deschis, pentru minori de sex masculin sancționați cu măsura 
educativă a internării într-un centru de detenție; 
- 1 secție cu regim deschis, pentru tineri de sex masculin sancționați cu măsura educativă 
a internării într-un centru de detenție; 



 

 

- 1 secție de observare - carantinare, regim deschis și regim închis, pentru minore, tinere 
și majore sancționate cu măsura educativă a internării într-un centru de detenție care 
cuprinde și o cameră ,,mama şi copilul,,. 

 
 
 
 
38. Centrul educativ Buziaş 
Secții interioare 

- 3 secții pentru minori de sex masculin, care includ și camere de observare-carantinare ; 
- 2 secții pentru sancționați cu măsura educativă a internării într-un centru educativ cu 
vârsta peste 18 ani, de sex masculine, care includ și camere de observare-carantinare; 
- 1 secție pentru minore de sex feminin care include și două camere pentru majore și o 
camera ,,mama şi copilul,, sancționate cu măsura educativă a internării într-un centru 
educativ. 
- 1 secție pentru majore de sex feminin. 

 
39. Centrul educativ Târgu Ocna 
Secții interioare 

- 1 secție pentru sancționați cu măsura educativă a internării într-un centru educativ, cu 
vârsta peste 18 ani, de sex masculin care include și camere  de observare-carantinare 
pentru persoane internate cu vârsta peste 14 ani; 
- 1 secție pentru sancționați cu măsura educativă a internării într-un centru educativ cu 
vârsta peste 14 ani, de sex masculin.  

 
 
40. Spitalul Penitenciar Colibaşi 

- 1 Secție Medicală  
- 1Secție Boli Cronice 
- 1 Secție Dermato-Venerice 

- 1 Secție Psihiatrie-Cronici 
 
41. Spitalul Penitenciar Poarta Albă 

- 1 secție boli interne acuți și cronici 

- 1 secție psihiatrie acuți și cronici ( două camera deservirea) 
- 1 secție boli infecțioase și dermato-venerologie 
 
 
42. Spitalul Penitenciar Bucureşti – Jilava 

- 1 sectie medicală și psihiatrie 
- 1 secție medico-socială (hiv/sida) 
- 1 secție dermato-venerice (DV) 
- 1 secție destinată cazării deținuților selecționați pentru activități gospodărești 
+ PPD 
- 2 secții TBC 

- 1 secție destinată cazării persoanelor private de libertate de sex feminine  
- camere de tranzit pentru custodierea temporară a categoriilor de persoane 
prevăzute în ultima coloană a anexei 1 la decizia privind profilarea 
 
43. Spitalul Penitenciar Bucureşti-Rahova 



 

 

 
- 1 Secție de chirurgie și boli cronice 
- 1 Secție ATI și Compartiment psihiatrie 
 
 
 
44. Spitalul Penitenciar Târgu Ocna 
- 2 secții TBC; 

- Compartiment de Pneumologie; 

- 1 secție Medicină Internă; 

- 1 secție Boli Cronice; 

- 1 secție medico – socială (HIV/SIDA) cu compartiment de Boli Infecțioase; 

- 1 secție deservire destinată cazării deținuților selecționați pentru muncă în interesul 

locului de deținere; 

 
 
45. Spitalul Penitenciar Dej 

-  1 Secţie destinata cazării deținuților selecționați pentru activități gospodărești ; 
-  2 Secții medicale; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Notă: 1. Minor - persoană cu vârsta între 14 și 18 ani 

2.  Tânăr - persoană cu vârsta între 18 și 21 de ani;  
3. Major - persoană cu vârsta  peste 21 de ani. 


