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     REFERAT DE APROBARE  
a Deciziei directorului general al ANP privind modificarea Deciziei nr. 360/2020 

privind profilarea locurilor de deţinere din subordinea  
Administrației Naționale a Penitenciarelor 

 
 
 Stimate domnule director general, 

  
În perioada 07.06.2021-10.09.2021, o echipă formată din specialiști din cadrul 

Direcției Siguranța Deținerii și Regim Penitenciar, s-a deplasat în toate locurile de detenție 
aflate în subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor pentru analizarea împreună 
cu factorii decidenți din cadrul sectorului operativ, a modului de gestionare a spațiilor de 
cazare avute la dispoziție, a necesităților specifice fiecărei unități, din perspectiva profilării 
secțiilor de deținere interioare și exterioare, precum și a propunerilor formulate de 
reprezentanții unității.  
 Astfel, pentru utilizarea judicioasă a tuturor spațiilor de deținere, în vederea 
reducerii gradului de aglomerare existent în prezent la nivelul sistemului penitenciar, dar și 
pentru optimizarea efectivelor de persoane private de libertate, echipa multidisciplinară 
constituită a analizat aspectele constatate și a propuns modificarea Anexelor nr. 1 și nr. 2 
din Decizia nr. 360/2020 privind profilarea locurilor de deţinere din subordinea 
Administrației Naționale a Penitenciarelor, rezultând următoarele:  
  
    1. Punctul 1 - Penitenciarul Aiud din Anexa nr. 1 se modifică la rubrica categorii 
de persoane custodiate (majori) de sex masculin, în ceea ce privește regimul deschis, în 
sensul că unitatea va custodia condamnați din regimul deschis, în vederea executării 
pedepsei, cu domiciliile în județele: Alba, Sibiu, Mureș, Brașov, Covasna și Harghita. 
 
              2. Punctul 6 - Penitenciarul Botoșani din Anexa nr. 1  se modifică la rubrica 
categorii de persoane custodiate (majori) de sex masculin, în ceea ce privește regimul 
deschis, în sensul că unitatea va custodia condamnați din regimul deschis, în vederea 
executării pedepsei, cu domiciliile în județele: Botoşani, Suceava şi Iaşi. 
 
             3. Punctul 8 - Penitenciarul București-Jilava din Anexa nr. 1  se modifică la rubrica 
categorii de persoane custodiate (majori) de sex masculin, în ceea ce privește regimul 
deschis, în sensul că unitatea va custodia condamnați din regimul deschis, în vederea 
executării pedepsei, cu domiciliile în județele: Ilfov, Teleorman, Giurgiu şi mun. Bucureşti.  
 
             4. Punctul 22 - Penitenciarul Mărgineni din Anexa nr. 1 se modifică la rubrica 
categorii de persoane custodiate (majori) de sex masculin, în ceea ce privește regimul 
deschis, în sensul că unitatea va custodia condamnați din regimul deschis, în vederea 
executării pedepsei, cu domiciliile în județele: Dâmboviţa, Prahova, Buzău și Vrancea. 
 
             5. Punctul 25 - Penitenciarul Oradea din Anexa nr. 1 se modifică la rubrica 
categorii de persoane custodiate (majori) de sex masculin, în ceea ce privește regimul 
deschis, în sensul că unitatea va custodia condamnați din regimul deschis, în vederea 
executării pedepsei, cu domiciliile în județele: Bihor, Sălaj, Cluj şi Satu Mare. 
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             6. Punctul 26 - Penitenciarul Ploiești din Anexa nr. 1 se modifică la rubrica 
categorii de persoane custodiate (majori) de sex masculin, în ceea ce privește regimul 
deschis, în sensul că unitatea va custodia condamnați din regimul deschis, în vederea 
executării pedepsei, cu domiciliile în județele: Prahova, Dâmbovița și Buzău.  
 
             7. Punctul 29 - Penitenciarul Slobozia din Anexa nr. 1 se modifică la rubrica 
categorii de persoane custodiate (majori) de sex masculin, în ceea ce privește regimul 
deschis, în sensul că unitatea va custodia condamnați din regimul deschis, în vederea 
executării pedepsei, cu domiciliile în județele: Călăraşi, Ialomiţa, Constanţa și Tulcea. 
 
             8. Punctul 35 - Penitenciarul Vaslui din Anexa nr. 1 se modifică la rubrica categorii 
de persoane custodiate (majori) de sex masculin, în ceea ce privește regimul deschis, în 
sensul că unitatea va custodia condamnați din regimul deschis, în vederea executării 
pedepsei, cu domiciliile în județele: Vaslui, Bacău şi Iași. 
 
             9. Punctul 6 - Penitenciarul Botoșani din Anexa nr. 2 se modifică și va 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. 

 
    10. Punctul 25 lit. e - Penitenciarul Oradea din Anexa nr. 2 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 
  e)  1 secție cu regim deschis pentru persoane condamnate (majore) de sex 

masculin. 
 

    11. Punctul 26 - Penitenciarul Ploiești din Anexa nr. 2 se modifică și va 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 din Anexa nr. 2 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 
c)  1 secție cu regim deschis pentru persoane condamnate (majore) de sex 

masculin. 
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13. Punctul 35 lit. c - Penitenciarul Vaslui din Anexa nr. 2 se modifică și va avea 
următorul cuprins: 

c)  1 secție cu regim deschis pentru persoane condamnate (majore) de sex 
masculin. 

 
Precizăm faptul că proiectul deciziei va urma procedura de transparență 

decizională, prin postarea pe site-ul instituției.  
Față de cele prezentate mai sus, a fost întocmită decizia pe care v-o supunem 

aprobării. 
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