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DECIZIA 
 

Nr. ________ din ___.    .2021 
pentru modificarea şi completarea Deciziei directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 360/2020 privind 

profilarea locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 
 
 
 
 
 Având în vedere art. 11 alin. (4) şi art. 13, art. 14, art. 45 alin. (1), art. 73 alin. (5)-(6), art. 139 alin. (3) – (5) din Legea nr. 
254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
Ținând cont de necesitatea utilizării eficiente a tuturor spațiilor avute la dispoziție de unitățile penitenciare subordonate, 
 În temeiul art. 7 alin. (4) din H.G. nr. 756/2016 pentru organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, directorul 
general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor emite prezenta:  
 
                                        DECIZIE 
  
 Art. I Anexa nr. 1 din Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 360/2020 privind profilarea 
locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 
din 27 martie 2020 se modifică și se completează după cum urmează: 
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 1. Punctul 1 (Penitenciarul Aiud) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 

 

Nr. 
crt. 

Unitatea 
 

Organe 
judiciare 
deservite 

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

Categorii de 
persoane transferate 
din alte unități, pentru 
prezentarea în fața 
organelor judiciare 
deservite de locul de 
deținere  

Sex masculin 

între 18 şi 21 ani 
( tineri) 

peste 21 ani 
(majori) 

1. Penitenciarul 
Aiud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Judeţele:  
Alba,   
Sibiu și 
Hunedoara   

- arestaţi preventiv la 
dispoziţia organelor judiciare 
din judeţele: Alba, Sibiu și 
Hunedoara; 
 
- condamnaţi din regimurile  
închis și maximă siguranță cu 
domiciliile în judeţele: 
Bistriţa Năsăud, Maramureş, 
Sălaj, Satu Mare , Bihor, Cluj, 
Alba, Sibiu, Hunedoara și 
Mureş. 
 
 

- arestaţi preventiv la dispoziţia organelor judiciare 
din judeţele: Alba, Sibiu și Hunedoara. 
 
- condamnaţi din regimul închis cu domiciliile în 
judeţele: Alba, Sibiu, Mureș, Brașov și Covasna; 
 
- condamnaţi din regimul de maximă siguranţă cu 
domiciliile în judeţele: Alba, Sibiu, Mureș, Brașov, 
Covasna și Harghita; 
 
- condamnaţi din regimul deschis cu domiciliile în 
judeţele: Alba, Sibiu, Mureș, Brașov, Covasna și 
Harghita. 

 
 
- toate categoriile de 

persoane de sex 
masculin (citate de 

organele judiciare din 
județele Alba și Sibiu) 
și feminin (citate de 
organele judiciare din 
județele Alba, Sibiu și 
Hunedoara), precum 

și  
persoane care 

prezintă risc pentru 
siguranța 

penitenciarului, citate 
de organele judiciare 

din județul 
Hunedoara 
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 2. Punctul 6 (Penitenciarul Botoșani) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
 
 

Nr. 
crt
. 

Unitatea 
 

Organe 
judiciare 
deservite 

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

Categorii de persoane 
transferate din alte unități, pentru 

prezentarea în fața organelor 
judiciare deservite de locul de 

deținere 

Sex masculin 
                         

între 18 şi 21 ani 
       ( tineri) 

peste 21 ani 
(majori) 

6. Penitenciarul 
Botoşani 
 

 
Judeţele: 
Botoşani 
şi 
Suceava  

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

 

 
- arestaţi preventiv la dispoziţia 
organelor judiciare din județele: 
Botoşani şi Suceava; 
 - condamnaţi din regimul semideschis 
cu domiciliile în judeţele: Botoşani, 
Suceava şi Iaşi; 
- condamnaţi din regimul deschis cu 
domiciliile în judeţele: Botoşani, 
Suceava şi Iaşi. 

 
 
 

- toate categoriile de persoane 
de sex masculin și feminin. 
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 3. Punctul 8 (Penitenciarul București-Jilava) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
 

Nr
. 
crt
. 

Unitatea 
 

Organe 
judiciare 
deservite 

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

Categorii de persoane 
transferate din alte unități, 
pentru prezentarea în fața 
organelor judiciare deservite 
de locul de deținere 

Sex masculin 
 

peste 21 ani 
(majori) 

8. Penitenciarul 
Bucureşti-
Jilava 

Judeţul 
Ilfov şi 
municipiul 
Bucureşti 

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

- persoane de sex masculin, 
majore, clasificate să 
execute pedeapsa în regimul 
deschis și semideschis. 
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 4. Punctul 22 (Penitenciarul Mărgineni) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
 

Nr. 
crt. 

Unitatea 
 

Organe 
judiciare 
deservite 

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

Categorii de persoane 
transferate din alte 

unități, pentru 
prezentarea în fața 
organelor judiciare 

deservite de locul de 
deținere 

Sex masculin 
 

între 18 şi 21 ani 
( tineri) 

peste 21 ani 
(majori) 

22. Penitenciarul 
Mărgineni 

 
Judeţele: 
Dâmboviţa 
şi Prahova 

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

- arestaţi preventiv la dispoziţia organelor judiciare din 
judeţele: Dâmboviţa şi Prahova; 
 
- condamnaţi din regimurile închis și maximă 
siguranță cu domiciliile în judeţele Dâmboviţa, 
Prahova, Buzău și Vrancea;  
 
- condamnaţi din regimul deschis cu domiciliile în 
judeţele Dâmboviţa, Prahova, Buzău și Vrancea. 

 
 

- toate categoriile de 
persoane de sex 

masculin, cu excepția 
condamnaţilor majori, 
de sex masculin, din 
regimul semideschis 

care este prezentat de 
Penitenciarul Ploiești. 
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 5. Punctul 25 (Penitenciarul Oradea) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 

 
 
 
 
 

Nr. 
crt
. 

Unitatea 
 

Organe 
judiciare 
deservite 

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

Categorii de persoane 
transferate din alte 

unități, pentru 
prezentarea în fața 
organelor judiciare 

deservite de locul de 
deținere 

                                   Sex masculin 

între 18 şi 21 ani 
       ( tineri) 

peste 21 ani 
(majori) 

25
. 

Penitenciarul 
Oradea 

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 regimurile închis şi maximă siguranţă 
cu domiciliile în judeţele Bihor, Sălaj, Cluj şi Satu Mare; 

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

- toate categoriile de 
persoane de sex 

masculin (citate de 
organele judiciare din 
județele Bihor şi Sălaj)  
și feminin (citate de 
organele judiciare din 
județele Bihor, Sălaj şi 

Satu Mare). 

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


 

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

www.anp.gov.ro 

 

 6. Punctul 26 (Penitenciarul Ploiești) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 
Nr. 
crt. 

Unitatea 
 

Organe 
judiciare 
deservite 

Categorii de persoane custodiate (în funcție de sex, vârstă,situație juridică, regim de 
executare, domiciliu) 

Categorii de persoane 
transferate din alte 

unități, pentru 
prezentarea în fața 
organelor judiciare 

deservite de locul de 
deținere 

Sex masculin 

peste 21 ani 
(majori) 

 
26. 

 
Penitenciarul 
Ploiești 

Județele: 
Prahova și 
Dâmbovița   

- condamnați din regimul semideschis cu domiciliile în județele Prahova și 
Dâmbovița; 
- condamnați din regimul deschis cu domiciliile în județele Prahova, Dâmbovița și 
Buzău. 

- persoane de sex 
masculin, majore, 

clasificate să execute 
pedeapsa în regimul 

semideschis. 

 
 
 7. Punctul 29 (Penitenciarul Slobozia) se modifică și va avea următorul cuprins: 
 

  

Nr. 
crt. 

Unitatea 
 

Organe 
judiciare 
deservite 

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

Categorii de persoane transferate 
din alte unități, pentru prezentarea 
în fața organelor judiciare deservite 

de locul de deținere 
                       Sex masculin 
                         

între 18 şi 21 ani 
       ( tineri) 

peste 21 ani 
(majori) 

29. Penitenciarul 
Slobozia 

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, Constanţa, 
Tulcea și Buzău; 
-condamnaţi din regimul deschis cu domiciliile 
în judeţele Călăraşi, Ialomiţa, Constanţa și 
Tulcea. 

 
 
- toate categoriile de persoane de 

sex masculin și feminin. 
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 8. Punctul 35 (Penitenciarul Vaslui) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 

Nr. 
crt
. 

Unitatea 
 

Organe 
judiciare 
deservite 

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

Categorii de persoane 
transferate din alte unități, 
pentru prezentarea în fața 

organelor judiciare 
deservite de locul de 

deținere 

                              Sex masculin 
                         

între 18 şi 21 ani 
       ( tineri) 

peste 21 ani 
(majori) 

35
. 

Penitenciarul 
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 Iași;  
 
- condamnaţi din regimul deschis cu domiciliile în 
judeţele Vaslui, Bacău şi Iași. 
 

 
- toate categoriile de 

persoane, cu excepția 
celor care prezintă risc 

pentru siguranța 
penitenciarului care sunt 

prezentate de 
Penitenciarul Iași, precum 
și a celor de sex feminin 
care sunt prezentate de 

Penitenciarul Bacău. 

 
 
 Art. II Anexa nr. 2 din Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 360/2020 privind profilarea 
locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 
din 27 martie 2020 se modifică și se completează după cum urmează: 
 

 9. Punctul 6 (Penitenciarul Botoșani) se modifică, urmând a avea următorul cuprins: 
 
 a) 1 secție pentru custodierea persoanelor private de libertate (tinere și majore) de sex masculin, arestate preventiv; 
 b) 3 secții pentru custodierea persoanelor condamnate (majore) de sex masculin clasificate în regim semideschis; 
 c) 1 secție formată din două tronsoane – unul pentru persoane condamnate (majore) de sex masculin care execută pedeapsa 

în regim semideschis, precum și unul pentru persoane condamnate (majore) de sex masculin care execută pedeapsa în regim deschis. 
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10. Punctul 25 lit. e (Penitenciarul Oradea) se modifică, urmând a avea următorul cuprins: 
 

      e)  1 secție cu regim deschis pentru persoane condamnate (majore) de sex masculin. 
 
    11. Punctul 26 (Penitenciarul Ploiești) se modifică, urmând a avea următorul cuprins: 
 
    Secții interioare 
    2 secţii cu regim semideschis pentru persoane condamnate (majore) de sex masculin; 
   Secția exterioară Movila Vulpii 
   1 secţie cu regim deschis pentru persoane condamnate (majore) de sex masculin; 
   Secția exterioară Moara Nouă 
   1 secţie cu regim semideschis, pentru persoane condamnate (majore) de sex masculin. 
 

12.  Punctul 29 lit. c (Penitenciarul Slobozia) se modifică, urmând a avea următorul cuprins: 
 

c) 1 secție cu regim deschis pentru persoane condamnate (majore) de sex masculin. 
 
   13. Punctul 35 lit. c (Penitenciarul Vaslui) se modifică, urmând a avea următorul cuprins: 
 
   c) 1 secție cu regim deschis pentru persoane condamnate (majore) de sex masculin. 
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