
 

1 

 

Anexa 3 la Decizia Directorului General al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor  
                                                                      nr. ……………….din…………………….. 
 

Repartizarea şi transferarea categoriilor de persoane private de libertate primite de la organele de poliţie şi 
arondarea acestora la locurile de deţinere 

 

Unitatea Organul de poliţie 
care depune  

Categorii de 
persoane private de 
libertate primite 

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

Categorii de persoane 
private de libertate care 
se transferă imediat 
după primire/- locul 
unde se transferă  

1. Penitenciarul 
AIUD 
 

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

- arestaţi preventiv şi 

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

- femei arestate preventiv 
şi condamnate, la 
Penitenciarul  Gherla. 
- tineri condamnaţi la 
pedepse de până la 3 ani, 
inclusiv,  la Penitenciarul 
Bistriţa, 
- persoane de sex 

masculin și feminin, 
sancţionate cu măsuri 
educative cu executare 
sau continuare în 
penitenciar, la 
Penitenciarul Arad 
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Unitatea Organul de poliţie 
care depune  

Categorii de persoane 
private de libertate 
primite 

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

Categorii de persoane 
private de libertate care se 
transferă imediat după 
primire/- locul unde se 
transferă  

2. Penitenciarul 
ARAD 
 

 IPJ Arad  
 
 
 
 
 
 

IPJ Timişoara şi  IPJ 
Caraş-Severin  

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

- femei tinere și 
majore, arestate 

preventiv și 
condamnate; 
 - femei sancţionate cu 
măsuri educative cu 
executare sau 
continuare în 
penitenciar. 

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

 - femei tinere și 
majore, arestate 

preventiv și 
condamnate; 
- femei sancţionate cu 
măsuri educative cu 
executare sau 
continuare în 
penitenciar. 

- condamnaţi la pedepse 
de până la 3 ani, inclusiv,  
tineri de sex masculin, la 
Penitenciarul Drobeta 
Turnu Severin; 
- condamnaţi la pedepse 
de peste 3 ani, tineri de 
sex masculin, la 
Peniteciarul Craiova; 
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Unitatea Organul de poliţie care 
depune  

Categorii de persoane 
private de libertate 
primite 

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

Categorii de persoane 
private de libertate care se 
transferă imediat după 
primire/- locul unde se 
transferă  

3. Penitenciarul 
BACĂU 
 

 IPJ Bacău şi IPJ 
Neamţ 
 
 
 
 
      
 

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

- arestaţi preventiv  
majori şi tineri, de sex 
masculin; 

- condamnați tineri, 
de sex masculin; 
- femei majore şi 
tinere, arestate 
preventiv şi 
condamnate; 
- femei sancţionate cu 
măsuri educative cu 
executare sau 
continuare în 
penitenciar. 

- condamnaţi la pedepse 
de până la 3 ani, inclusiv,  
majori de sex masculin, la 
Penitenciarul Vaslui  
- condamnaţi la pedepse 
de peste 3 ani, majori de 
sex masculin,  la 
Penitenciarul Iaşi 
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Unitatea Organul de poliţie care 
depune  

Categorii de persoane 
private de libertate 
primite 

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

Categorii de persoane 
private de libertate care se 
transferă imediat după 
primire/- locul unde se 
transferă  

4. Penitenciarul 
BAIA MARE 

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

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

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

Penitenciarul  Bistrița; 
- condamnaţi la pedepse 
de peste 3 ani , tineri de 
sex masculin, la 
Penitenciarul  Aiud; 
- persoane de sex 
masculin, sancţionate cu 
măsuri educative cu 
executare sau continuare 
în penitenciar, la 
Penitenciarul Arad 
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Unitatea Organul de poliţie care 
depune  

Categorii de persoane 
private de libertate 
primite 

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

Categorii de persoane 
private de libertate care se 
transferă imediat după 
primire/- locul unde se 
transferă  

5. Penitenciarul 
BÎRCEA MARE 

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

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

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

Penitenciarul Bistrița; 
- condamnaţi la pedepse 

de peste 3 ani și arestați 
preventiv,  tineri de sex 
masculin, la Penitenciarul 
Aiud; 
- condamnaţi la pedepse 

de peste 3 ani și arestați 
preventiv, majori de sex 
masculin, la  Penitenciarul  
Aiud; 
- femei arestate preventiv 
şi condamnate, la 
Penitenciarul  Gherla; 
- persoane de sex 

masculin și feminin, 
sancţionate cu măsuri 
educative cu executare 
sau continuare în 
penitenciar, la 
Penitenciarul Arad. 
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Unitatea Organul de poliţie care 
depune  

Categorii de persoane 
private de libertate 
primite 

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

Categorii de persoane 
private de libertate care se 
transferă imediat după 
primire/- locul unde se 
transferă  

6. Penitenciarul 
BISTRIŢA 
 

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

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

- arestaţi preventiv şi 
condamnaţi la pedepse de 
peste 3 ani, majori de sex 
masculin, la Penitenciarul  
Gherla; 
- arestaţi preventiv, tineri 
de sex masculin, la 
Penitenciarul  Gherla; 
- condamnaţi la pedepse 
de peste 3 ani, tineri de 
sex masculin, la  
Penitenciarul Aiud. 
- persoane de sex 
masculin, sancţionate cu 
măsuri educative cu 
executare sau continuare 
în penitenciar, la 
Penitenciarul Arad; 
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Unitatea Organul de poliţie care 
depune  

Categorii de persoane 
private de libertate 
primite 

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

Categorii de persoane 
private de libertate care se 
transferă imediat după 
primire/- locul unde se 
transferă  

7. Penitenciarul 
BOTOŞANI 
 

IPJ Botoşani şi IPJ 
Suceava 

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

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

- condamnaţi, tineri de sex 
masculin, la Penitenciarul 
Bacău; 
- arestate preventiv şi 
condamnate, majore şi 
tinere, la  Penitenciarul 
Bacău; 
- persoane de sex 

masculin și feminin, 
sancţionate cu măsuri 
educative cu executare 
sau continuare în 
penitenciar, la 
Penitenciarul Bacău. 

 
 
 
 
 

Unitatea Organul de poliţie care 
depune  

Categorii de persoane 
private de libertate 
primite 

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

Categorii de persoane 
private de libertate care se 
transferă imediat după 
primire/- locul unde se 
transferă  

8. Penitenciarul 
BRĂILA 

- - - - 
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Unitatea Organul de poliţie care 
depune  

Categorii de persoane 
private de libertate 
primite 

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

Categorii de persoane 
private de libertate care se 
transferă imediat după 
primire/- locul unde se 
transferă  

9. Penitenciarul 
BUCUREŞTI 
JILAVA 

- -  - - 

 
 
 

Unitatea Organul de poliţie care 
depune  

Categorii de persoane 
private de libertate 
primite 

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

Categorii de persoane 
private de libertate care se 
transferă imediat după 
primire/- locul unde se 
transferă  

10. Penitenciarul 
BUCUREŞTI -
RAHOVA 

D.G.P.M. Bucureşti şi 
IPJ. Ilfov 

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

- arestaţi preventiv şi 
condamnaţi, majori 
de sex masculin; 

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

- condamnaţi la pedepse 
de peste 3 ani, tineri de 
sex masculin, la 
Penitenciarul Giurgiu. 
- persoane de sex 
masculin, sancţionate cu 
măsuri educative cu 
executare sau continuare 
în penitenciar, la 

Penitenciarul Colibași. 
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Unitatea Organul de poliţie care 
depune  

Categorii de persoane 
private de libertate 
primite 

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

Categorii de persoane 
private de libertate care se 
transferă imediat după 
primire/- locul unde se 
transferă  

11.Penitenciarul 
CODLEA 

IPJ  Braşov şi IPJ 
Covasna 

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

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

-  condamnaţi la  pedepse 
de până la 3 ani, inclusiv, 
tineri de sex masculin, la 
Penitenciarul Bistriţa; 
- condamnaţi la pedepse 
de peste 3 ani, tineri de 
sex masculin, la 
Penitenciarul Aiud; 
- femei arestate preventiv 
şi condamnate, la 
Penitenciarul Târgşor; 
- persoane de sex 
masculin, sancţionate cu 
măsuri educative cu 
executare sau continuare 
în penitenciar, la 

Penitenciarul Colibași. 
- persoane de sex feminin, 
sancţionate cu măsuri 
educative cu executare 
sau continuare în 
penitenciar, la 

Penitenciarul Târgșor. 
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Unitatea Organul de poliţie care 
depune  

Categorii de persoane 
private de libertate 
primite 

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

Categorii de persoane 
private de libertate care se 
transferă imediat după 
primire/- locul unde se 
transferă  

12. Penitenciarul 
COLIBAŞI 

IPJ Argeş şi  IPJ 
Vâlcea  

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

- arestaţi preventiv şi 
condamnaţi, majori 
de sex masculin; 

- arestaţi preventiv și 
condamnaţi la  
pedepse de până la 3 
ani, inclusiv, tineri de 
sex masculin; 
 - femei, arestate 
preventiv. 

- condamnaţi la pedepse 
de peste 3 ani, tineri de 
sex masculin, la 
Penitenciarul Craiova; 
- femei majore  
condamnate, la 
Penitenciarul Craiova; 
- femei tinere 
condamnate, la 

Penitenciarul Târgșor; 
- persoane de sex feminin, 
sancţionate cu măsuri 
educative cu executare 
sau continuare în 
penitenciar, la 

Penitenciarul Târgșor. 
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Unitatea Organul de poliţie care 
depune  

Categorii de persoane 
private de libertate 
primite 

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

Categorii de persoane 
private de libertate care se 
transferă imediat după 
primire/- locul unde se 
transferă  

13.Penitenciarul 
CRAIOVA 

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

- arestaţi preventiv şi 
condamnaţi, majori 
de sex masculin; 

- arestaţi preventiv și 
condamnaţi la 
pedepse de peste 3 
ani,  tineri de sex 
masculin;  

- femei  majore și  
tinere, arestate 
preventiv; 
- femei majore  
condamnate. 
 

-  condamnaţi la  pedepse 
de până la 3 ani, inclusiv, 
tineri de sex masculin, la 
Penitenciarul Drobeta 
Turnu Severin; 
- femei tinere 
condamnate, la 

Penitenciarul Târgșor; 
- persoane de sex 
masculin, sancţionate cu 
măsuri educative cu 
executare sau continuare 
în penitenciar, la 

Penitenciarul Colibași. 
- persoane de sex feminin, 
sancţionate cu măsuri 
educative cu executare 
sau continuare în 
penitenciar, la 

Penitenciarul Târgșor. 
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Unitatea Organul de poliţie care 
depune  

Categorii de persoane 
private de libertate 
primite 

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

Categorii de persoane 
private de libertate care se 
transferă imediat după 
primire/- locul unde se 
transferă  

14. Penitenciarul 
DROBETA-
TURNU 
SEVERIN 
 

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

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

- arestaţi preventiv și  
condamnaţi la 
pedepse cu 
închisoarea de până 
la 3 ani inclusiv,  tineri 
de sex masculin. 
 
 

- condamnaţi la pedepse 

de peste 3 ani, majori și 
tineri de sex masculin, la 
Penitenciarul Craiova; 

- femei majore și tinere 
arestate preventiv şi 
condamnate majore la  
Penitenciarul Craiova. 
- femei tinere 
condamnate, la 

Penitenciarul Târgșor; 
- persoane de sex feminin, 
sancţionate cu măsuri 
educative cu executare 
sau continuare în 
penitenciar, la 

Penitenciarul Târgșor. 
- persoane de sex 
masculin, sancţionate cu 
măsuri educative cu 
executare sau continuare 
în penitenciar, la 

Penitenciarul Colibași. 
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Unitatea Organul de poliţie care 
depune  

Categorii de persoane 
private de libertate 
primite 

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

Categorii de persoane 
private de libertate care se 
transferă imediat după 
primire/- locul unde se 
transferă  

15. Penitenciarul 
FOCŞANI 

IPJ Vrancea şi  IPJ 
Buzău 

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

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

- condamnaţi tineri de sex 
masculin, la Penitenciarul 
Bacău; 
- femei arestate preventiv, 

condamnate și 
sancționate cu măsuri 
educative cu executare 
sau continuare în 
penitenciar, la  
Penitenciarul Bacău. 
- persoane de sex 
masculin, sancţionate cu 
măsuri educative cu 
executare sau continuare 
în penitenciar, la 
Penitenciarul Bacău. 

 
 

Unitatea Organul de poliţie 
care depune  

Categorii de persoane 
private de libertate 
primite 

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

Categorii de persoane 
private de libertate care se 
transferă imediat după 
primire/- locul unde se 
transferă  

16. Penitenciarul 
GĂEŞTI 

- - - - 

 



 

14 

 

 
 
 
 

Unitatea Organul de poliţie care 
depune  

Categorii de persoane 
private de libertate 
primite 

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

Categorii de persoane 
private de libertate care se 
transferă imediat după 
primire/- locul unde se 
transferă  

17. Penitenciarul 
GALAŢI 

IPJ Galaţi şi IPJ Brăila 
 

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

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

- condamnaţi tineri de sex 
masculin, la Penitenciarul 
Bacău; 
- femei arestate preventiv, 

condamnate și 
sancționate cu măsuri 
educative cu executare 
sau continuare în 
penitenciar, la  
Penitenciarul Bacău. 
- persoane de sex 
masculin, sancţionate cu 
măsuri educative cu 
executare sau continuare 
în penitenciar, la 
Penitenciarul Bacău. 
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Unitatea Organul de poliţie care 
depune  

Categorii de persoane 
private de libertate 
primite 

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

Categorii de persoane 
private de libertate care se 
transferă imediat după 
primire/- locul unde se 
transferă  

18. Penitenciarul 
GHERLA 

IPJ Cluj 
 
 
 
 
 
 
IPJ Maramures, IPJ 
Bistriţa Năsăud  

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

- femei tinere și 
majore, arestate 

preventiv și 
condamnate; 
 - femei sancţionate cu 
măsuri educative cu 
executare sau 
continuare în 
penitenciar. 

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

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

Penitenciarul Bistrița; 
- condamnaţi la pedepse 
de peste 3 ani,  tineri de 
sex masculin, la 
Penitenciarul Aiud; 
- persoane de sex 

masculin și feminin, 
sancţionate cu măsuri 
educative cu executare 
sau continuare în 
penitenciar, la 
Penitenciarul Arad  
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Unitatea Organul de poliţie care 
depune  

Categorii de persoane 
private de libertate 
primite 

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

Categorii de persoane 
private de libertate care se 
transferă imediat după 
primire/- locul unde se 
transferă  

19. Penitenciarul 
GIURGIU 

IPJ Teleorman şi IPJ 
Giurgiu 

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

- arestaţi preventiv şi 

condamnaţi, majori și 
tineri de sex 
masculin. 
 

- femei arestate preventiv 
şi condamnate, la 
Penitenciarul Târgşor; 
- persoane de sex 
masculin, sancţionate cu 
măsuri educative cu 
executare sau continuare 
în penitenciar, la 

Penitenciarul Colibași; 
- persoane de sex feminin, 
sancţionate cu măsuri 
educative cu executare 
sau continuare în 
penitenciar, la 

Penitenciarul Târgșor 

 
 

Unitatea Organul de poliţie care 
depune  

Categorii de persoane 
private de libertate 
primite 

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

Categorii de persoane 
private de libertate care se 
transferă imediat după 
primire/- locul unde se 
transferă  

20. Penitenciarul 
IAŞI 

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

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

 -  condamnaţi, tineri de 
sex masculin, la  
Penitenciarul Bacău. 
- femeile arestate 
preventiv şi condamnate, 
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educative. masculin. la Penitenciarul Bacău; 
- persoane de sex 

masculin și feminin, 
sancţionate cu măsuri 
educative cu executare 
sau continuare în 
penitenciar, la 
Penitenciarul Bacău. 

 
 

Unitatea Organul de poliţie care 
depune  

Categorii de persoane 
private de libertate 
primite 

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

Categorii de persoane 
private de libertate care se 
transferă imediat după 
primire/- locul unde se 
transferă  

21. Penitenciarul 
MĂRGINENI 

IPJ Dâmboviţa şi IPJ 
Prahova 

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

arestaţi preventiv şi 
condamnaţi, majori 
de sex masculin; 

- arestaţi preventiv și 
condamnați la 
pedepse de până la 3 
ani, inclusiv,  tineri de 
sex masculin. 

- condamnaţi la pedepse 
de peste 3 ani,  tineri de 
sex masculin, la 
Penitenciarul Giurgiu; 
- persoane de sex 
masculin, sancţionate cu 
măsuri educative cu 
executare sau continuare 
în penitenciar, la 

Penitenciarul Colibași; 
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Unitatea Organul de poliţie care 
depune  

Categorii de persoane 
private de libertate 
primite 

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

Categorii de persoane 
private de libertate care se 
transferă imediat după 
primire/- locul unde se 
transferă  

22. Penitenciarul 
MIERCUREA-
CIUC 

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

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

-  condamnaţi la  pedepse 
de până la 3 ani, inclusiv, 
tineri de sex masculin, la 
Penitenciarul Bistriţa; 
- condamnaţi la pedepse 
peste 3 ani, tineri de sex 
masculin, la Penitenciarul 
Aiud; 
- femei arestate preventiv 
şi condamnate, la  
Penitenciarul  Gherla; 
- persoane de sex 
masculin, sancţionate cu 
măsuri educative cu 
executare sau continuare 
în penitenciar, la 

Penitenciarul Colibași; 
- persoane de sex feminin, 
sancţionate cu măsuri 
educative cu executare 
sau continuare în 
penitenciar, la 

Penitenciarul Târgșor. 
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Unitatea Organul de poliţie care 
depune  

Categorii de persoane 
private de libertate 
primite 

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

Categorii de persoane 
private de libertate care 
se transferă imediat 
după primire/- locul 
unde se transferă  

23. Penitenciarul 
ORADEA 

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

- arestaţi preventiv şi 
condamnaţi, majori 
de sex masculin; 

- arestaţi preventiv,  
tineri de sex masculin. 

- condamnaţi la  pedepse 
de până la 3 ani, inclusiv, 
tineri de sex masculin, la 
Penitenciarul Bistriţa; 
- condamnaţi la pedepse 
de peste 3 ani, tineri de 
sex masculin, la 
Penitenciarul Aiud; 
- femei arestate preventiv 
şi condamnate, la  
Penitenciarul  Arad; 
- persoane de sex 

masculin și feminin, 
sancţionate cu măsuri 
educative cu executare 
sau continuare în 
penitenciar, la 
Penitenciarul Arad.  
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Unitatea Organul de poliţie care 
depune  

Categorii de persoane 
private de libertate 
primite 

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

Categorii de persoane 
private de libertate care se 
transferă imediat după 
primire/- locul unde se 
transferă  

24. Penitenciarul 
PELENDAVA 

- - - - 

 

Unitatea Organul de poliţie care 
depune  

Categorii de persoane 
private de libertate 
primite 

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

Categorii de persoane 
private de libertate care se 
transferă imediat după 
primire/- locul unde se 
transferă  

25. Penitenciarul 
PLOIEŞTI 

- - - - 

 
 

Unitatea Organul de poliţie care 
depune  

Categorii de persoane 
private de libertate 
primite 

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

Categorii de persoane 
private de libertate care se 
transferă imediat după 
primire/- locul unde se 
transferă  

26. Penitenciarul 
POARTA ALBĂ 

IPJ Constanţa, 
 
 
 
 
 
 
IPJ Călăraşi şi IPJ 
Ialomiţa  

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

categoriile, cu excepția 
celor sancționate cu 

- arestaţi preventiv şi 
condamnaţi, majori 
de sex masculin; 

- arestaţi preventiv și 
condamnaţi la  
pedepse de până la 3 
ani, inclusiv,  tineri de 
sex masculin; 
- femei arestate 
preventiv. 

-  condamnaţi la pedepse 
de peste 3 ani, tineri de 
sex masculin, la 
Penitenciarul Giurgiu; 
- femei majore 
condamnate, la 
Penitenciarul Târgşor; 
- tinere condamnate, la 
Penitenciarul Bacău; 
- persoane de sex 
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măsuri educative. masculin și feminin, 
sancţionate cu măsuri 
educative cu executare 
sau continuare în 
penitenciar, la  
Penitenciarul Bacău. 

 

Unitatea Organul de poliţie care 
depune  

Categorii de persoane 
private de libertate 
primite 

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

Categorii de persoane 
private de libertate care se 
transferă imediat după 
primire/- locul unde se 
transferă  

27. Penitenciarul 
SATU MARE 

IPJ Satu Mare şi IPJ 
Sălaj 

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

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

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

Penitenciarul Bistrița; 
- condamnaţi la pedepse 
de peste 3 ani,  tineri de 
sex masculin, la 
Penitenciarul Aiud; 
- femei arestate preventiv 
şi condamnate, la 
Penitenciarul  Arad; 
- persoane de sex 
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masculin și feminin, 
sancţionate cu măsuri 
educative cu executare 
sau continuare în 
penitenciar, la 
Penitenciarul  Arad. 

 

Unitatea Organul de poliţie care 
depune  

Categorii de persoane 
private de libertate 
primite 

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

Categorii de persoane 
private de libertate care se 
transferă imediat după 
primire/- locul unde se 
transferă  

28. S.N.P.A.P. 
TÂRGU OCNA 

- - - - 
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Unitatea Organul de poliţie care 
depune  

Categorii de persoane 
private de libertate 
primite 

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

Categorii de persoane 
private de libertate care se 
transferă imediat după 
primire/- locul unde se 
transferă  

29. Penitenciarul 
SLOBOZIA 

IPJ Ialomiţa şi IPJ 
Călăraşi 

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

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

- condamnaţi la pedepse 
de până la 3 ani, inclusiv,  
tineri de sex masculin, la 
Penitenciarul Poarta Albă; 
- condamnaţi la pedepse 
de peste 3 ani,  tineri de 
sex masculin, la 
Penitenciarul Giurgiu. 
- persoane de sex 
masculin sancţionate cu 
măsuri educative cu 
executare sau continuare 
în penitenciar, 
la  Penitenciarul Bacău.  
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Unitatea Organul de poliţie care 
depune  

Categorii de persoane 
private de libertate 
primite 

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

Categorii de persoane 
private de libertate care se 
transferă imediat după 
primire/- locul unde se 
transferă  

30. Penitenciarul 
TÂRGŞOR 

IPJ Prahova, IPJ 
Dâmboviţa, IPJ Ilfov şi  
DGPM Bucureşti 

  - femei toate 
categoriile, cu excepţia 
minorelor arestate 
preventiv şi  a celor 
sancţionate cu măsuri 
educative. 
 

- arestate preventiv şi 
condamnate, majore 

și tinere; 
- persoane de sex 
feminin sancţionate 
cu măsuri educative 
cu executare sau 
continuare în 
penitenciar. 
 

- 



 

25 

 

 

Unitatea Organul de poliţie care 
depune  

Categorii de persoane 
private de libertate 
primite 

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

Categorii de persoane 
private de libertate care se 
transferă imediat după 
primire/- locul unde se 
transferă  

31. Penitenciarul  
TÂRGU MUREŞ 

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

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

- condamnaţi la pedepse 
de peste 3 ani, majori de 
sex masculin, la  
Penitenciarul  Aiud; 
- condamnaţi la pedepse 
de până la 3 ani, inclusiv,  
tineri de sex masculin, la  

Penitenciarul Bistrița; 
- condamnaţi la pedepse 
de peste 3 ani,  tineri de 
sex masculin, la 
Penitenciarul Aiud. 
- femei arestate preventiv 

și condamnate, la 
Penitenciarul Gherla; 
- persoane de sex 

masculin și feminin, 
sancţionate cu măsuri 
educative cu executare 
sau continuare în 
penitenciar, la  
Penitenciarul Arad. 
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Unitatea Organul de poliţie care 
depune  

Categorii de persoane 
private de libertate 
primite 

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

Categorii de persoane 
private de libertate care se 
transferă imediat după 
primire/- locul unde se 
transferă  

32. Penitenciarul 
TÂRGU JIU 

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

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

- arestaţi preventiv și 
condamnaţi la pedepse de 

peste 3 ani, tineri și  majori 
de sex masculin, la 
Penitenciarul Craiova; 
-  condamnaţi la pedepse 
de până la 3 ani, inclusiv,  
tineri de sex masculin, la 
Penitenciarul Drobeta 
Turnu Severin; 
- femei majore, arestate 
preventiv şi condamnate, 
la Penitenciarul Craiova; 
-  femei tinere, arestate 
preventiv, la Penitenciarul 
Craiova; 
- femei tinere 
condamnate, la 

Penitenciarul Târgșor; 
- persoane de sex 
masculin sancţionate cu 
măsuri educative cu 
executare sau continuare 
în penitenciar, la  

Penitenciarul Colibași; 
- persoane de sex feminin 



 

27 

 

sancţionate cu măsuri 
educative cu executare 
sau continuare în 
penitenciar, la 
Penitenciarul Târgşor. 

 

Unitatea Organul de poliţie care 
depune  

Categorii de persoane 
private de libertate 
primite 

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

Categorii de persoane 
private de libertate care se 
transferă imediat după 
primire/- locul unde se 
transferă  

33. Penitenciarul 
TIMIŞOARA 

IPJ Timiş şi IPJ Caraş-
Severin 

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

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

- condamnaţi la pedepse 
de peste 3 ani, tineri de 
sex masculin, la 
Penitenciarul Craiova; 
-  condamnaţi la pedepse 
de până la 3 ani, inclusiv,  
tineri de sex masculin, la 
Penitenciarul Drobeta 
Turnu Severin; 
- persoane de sex 
masculin, sancţionate cu 
măsuri educative cu 
executare sau continuare 
în penitenciar, la  
Penitenciarul Arad. 
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Unitatea Organul de poliţie care 
depune  

Categorii de persoane 
private de libertate 
primite 

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

Categorii de persoane 
private de libertate care se 
transferă imediat după 
primire/- locul unde se 
transferă  

34. Penitenciarul 
TULCEA 

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

- arestaţi preventiv şi 
condamnaţi, majori 
de sex masculin. 

- arestaţi preventiv și 
condamnaţi la pedepse de 
până la 3 ani, inclusiv, 
tineri de sex masculin, la 
Penitenciarul Poarta Albă; 
- condamnaţi la pedepse 
de peste 3 ani, tineri de 
sex masculin, la 
Penitenciarul Giurgiu; 
-  femei arestate preventiv, 
la  Penitenciarul  Poarta 
Albă; 
- femei majore   
condamnate, la  
Penitenciarul  Târgşor; 
- femei tinere 
condamnate, la 
Penitenciarul  Bacău. 
- persoane de sex 

masculin și feminin, 
sancţionate cu măsuri 
educative cu executare 
sau continuare în 
penitenciar, la  
Penitenciarul Bacău. 
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Unitatea Organul de poliţie care 
depune  

Categorii de persoane 
private de libertate 
primite 

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

Categorii de persoane 
private de libertate care se 
transferă imediat după 
primire/- locul unde se 
transferă  

35. Penitenciarul 
VASLUI 

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

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

– condamnaţi la pedepse 
de peste 3 ani, majori de 
sex masculin, la 
Penitenciarul Iaşi; 
- condamnaţi, tineri de sex 
masculin, la Penitenciarul 
Bacău; 
- arestate preventiv şi 
condamnate, majore şi 
tinere, la  Penitenciarul 
Bacău; 
- persoane de sex 

masculin și feminin, 
sancţionate cu măsuri 
educative cu executare 
sau continuare în 
penitenciar, la 
Penitenciarul Bacău. 
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Unitatea Organul de poliţie care 
depune  

Categorii de persoane 
private de libertate 
primite 

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

Categorii de persoane 
private de libertate care se 
transferă imediat după 
primire/- locul unde se 
transferă  

36. Centru de 
detenţie 
TICHILEŞTI 

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

- arestaţi preventiv 
minori  şi tineri care au 
comis fapta în minorat 

și sancţionați cu 
măsura educativă a 
internării într-un centru 
de detenţie, de sex 
masculin. 

- arestaţi preventiv şi 
persoane sancţionate 
cu măsura educativă 
a internării într-un 
centru de detenţie, de 
sex masculin. 

- 
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Unitatea Organul de poliţie care 
depune  

Categorii de persoane 
private de libertate 
primite 

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

Categorii de persoane 
private de libertate care se 
transferă imediat după 
primire/- locul unde se 
transferă  

37. Centrul de 
detenţie Craiova 

I.P.J. 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.  
 
 
Toate organele de 
poliţie din România 

- arestaţi preventiv 
minori  şi tineri care au 
comis fapta în minorat 

și sancţionați cu 
măsura educativă a 
internării într-un centru 
de detenţie, de sex 
masculin. 
 
 
 
 
 
 
- femei arestate 
preventiv, minore şi 
tinere care au comis 

fapta în minorat, și 
sancţionate cu măsura 
educativă a internării 
într-un centru de 
detenţie, 

- arestaţi preventiv şi 
persoane sancţionate 
cu măsura educativă 
a internării într-un 
centru de detenţie, 
ambele sexe; 
 
 

- 
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Unitatea Organul de poliţie 

care depune  

Categorii de 

persoane 

private de 

libertate primite 

Categorii de 

persoane private de 

libertate deţinute pe 

secţia de carantină - 

observare   

Categorii de persoane 
private de libertate care se 
transferă imediat după 
primire/- locul unde se 
transferă  

38. Centrul 
educativ BUZIAŞ   

IPJ: Satu Mare, 

Maramureş, Bistriţa 

Năsăud, Mureş, Sibiu, 

Sălaj, Alba, Arad, 

Timiş, Caraş Severin, 

Hunedoara, Cluj, 

Bihor, Gorj, Dolj, Olt, 

Vâlcea, Mehedinţi, 

Argeş, Giurgiu, 

Teleorman. 

Toate organele de 
poliţie din România  
 
 
 
 
 

- persoane de sex 

masculin sancţionate 

cu măsura educativă a 

internării într-un centru 

educativ  

 
 
 
 
 
 
- persoane de sex 
feminin sancţionate cu 
măsura educativă a 
internării într-un centru 
educativ 
 
 
 

-persoane 

sancţionate cu 

măsura educativă a 

internării într-un 

centru educativ – 

ambele sexe 

- 
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Unitatea Organul de poliţie 

care depune 

Categorii de 

persoane 

private de 

libertate primite 

Categorii de 

persoane 

private de 

libertate 

deţinute pe 

secţia de 

carantină - 

observare 

Categorii de persoane 
private de libertate care se 
transferă imediat după 
primire/- locul unde se 
transferă 

39. Centrul 
educativ Târgu 
Ocna  

IPJ: Botoşani, 

Suceava, Iaşi, Vaslui, 

Bacău, Neamţ, 

Braşov, Covasna, 

Harghita, Vrancea, 

Galaţi, Brăila, Buzău, 

Prahova, Ialomiţa, 

Călăraşi, Tulcea, 

Constanţa, Dâmboviţa, 

Bucureşti, Ilfov. 

 

- persoane de sex 

masculin sancţionate 

cu măsura educativă a 

internării într-un centru 

educativ  

- persoane  de sex 

masculin sancţionate 

cu măsura educativă 

a internării într-un 

centru educativ 

- 

 
 
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. 
 


