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Curriculum vitae 
Europass 

Informaţii personale  

Prenume / Nume Dan HALCHIN 

Naționalitate   Română 

Data naşterii 06 ianuarie 1979 

 
 

Perioada 15.04.2021 – Prezent 

Funcţia sau postul ocupat Director general A.N.P. 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- Conducerea de ansamblu a sistemului penitenciar românesc, alcătuit din 34 penitenciare, 
6 penitenciare-spital, 2 centre educative, 2 centre de detenție și 8 entități de suport; în 
sistem se află custodiate aprox. 22.000 de persoane private de libertate și își desfășoară 
activitatea aprox. 12.500 de polițiști de penitenciare; 

- Administrarea, din poziția de ordonator secundar de credite, a unui buget anual de aprox. 
1.2 miliarde RON; 

- Asigurarea aplicării legislației în domeniu execuțional penal, precum și a tuturor celorlalte 
acte normative incidente în domeniul de activitatea avut în responsabilitate. 

Numele şi adresa angajatorului Administrația Națională a Penitenciarelor, București, Str. Maria Ghiculeasa, nr. 47 
 
 

Experienţa profesională  

Perioada 15.06.2017 – 15.04.2021 

Funcţia sau postul ocupat Director Penitenciar Arad 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Conducerea de ansamblu a unității penitenciare cu 1600 de paturi, aprox. 1400 de deținuți, 
patru locații fizice, 410 cadre și aprox. 52 mil. RON buget anual. 

Numele şi adresa angajatorului Arad, strada Alexandru Ioan Cuza, Nr. 1 
 
 

Perioada 21.12.2015 – 14.06.2017 

Funcţia sau postul ocupat Director general adjunct  

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- Înlocuitor la comandă în absența directorului general al A.N.P.; 
- Coordonator pentru Direcţia Siguranţa Deţinerii şi Regim Penitenciar, Direcția Medicală, 

Structura de Securitate şi Direcţia Reintegrare Socială. Cele patru trunchiuri de 
responsabilităţi reprezintă aprox. 80% din totalul angajaţilor din sistem; 

- Responsabil pentru derularea procesului de garantare a condițiilor minime pentru 
persoanele private de libertate aflate sub efectul mandatelor de arestare europeană; 

- Coordonator al procesului de reorganizare al unităţilor din punctul de vedere al statelor de 
organizare; 

- Coordonator al implementării Programului Sectorial pentru Îmbunătățirea Condiţiilor de 
Detenţie (52 de măsuri). 

Numele şi adresa angajatorului Administrația Națională a Penitenciarelor, București, Str. Maria Ghiculeasa, nr. 47 
 
 

Perioada 15.07.2014 – 20.12.2015, 01.09.2012 – 12.10.2013 și 15.10.2010 – 27.02.2012 

Funcţia sau postul ocupat Ofițer informații clasificate 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

- Responsabil pentru protecția informațiilor clasificate, prin punerea în aplicare a 
Programului de Prevenire a Scurgerilor Informațiilor clasificate (PPSIC); 

- Dezvoltarea și implementarea Planului de pregătire în domeniul protecției informațiilor 
clasificate, prin elaborarea de teme specifice și conducerea sesiunilor de pregătire pentru 
un efectiv de aprox. 500 de angajați; 

- Dezvoltarea și implementarea procedurilor de operare standard în domeniu de 
competență. 

Numele şi adresa angajatorului Penitenciarul Arad, Municipiul Arad, strada Alexandru Ioan Cuza, Nr. 1 
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Perioada 13.10.2013 – 14.07.2014 

Funcţia sau postul ocupat Expert penitenciare misiunea ONU în Libia UNSMiL 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

În perioada menționată am fost secondat de statul român în spațiul de post-conflict al teritoriului 
libian.  

ATRIBUŢII 

- Consilierea factorilor de conducere din structura centrală a sistemului penitenciar libian în 
domeniul standardelor internaționale din domeniul penitenciar; 

- Organizarea de conferințe (inclusiv prin conducerea nemijlocită de sesiuni) cu participare 
internațională pe tema standardelor și drepturilor omului în penitenciare; 

- Coordonarea eforturilor donatorilor internaționali cu scopul eficientizării programelor și proiectelor 
derulate în penitenciare și evitarea paralelismelor.  

Numele şi adresa angajatorului ONU UNSMiL - Libia 
 
 

Perioada 28.02.2012 – 31.08.2012 

Funcţia sau postul ocupat Expert penitenciare misiunea Uniunii Europene în Kosovo EULEX 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

În perioada menționată am activat în cadrul misiunii pe bază de contract în funcția de expert al U.E. 

ATRIBUŢII 
- Evaluarea și optimizarea procedurilor privind securitatea dinamică din blocul de maximă siguranță 

al Penitenciarului Dubrava (regiunea Peja); 
- Punerea la punct a procedurilor, în vederea operaționalizării modulului de protecție a 

martorilor aflați în detenție; element de infrastructură distinct, cu perimetru propriu și 
personal/deținuți cu identitate protejată. 

Numele şi adresa angajatorului U.E. EULEX - Kosovo 
 
 

Perioada 15.10.2006 – 14.10.2010 

Funcţia sau postul ocupat Director Penitenciar Arad 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

Managementul unității pentru îndeplinirea următoarelor obiective:  

- Reluarea și finalizarea construcției penitenciarului (execuția investiției a fost sistată timp de 
aproximativ 6 ani). La 3 ani de la preluarea mandatului, împreună cu echipa managerială, am 
marcat încheierea lucrărilor de construcție, montaj și dotări efectuând recepția la terminarea 
lucrărilor; 

- Efectuarea tranziției de la vechea lege de executare care își producea efectele din anul 1969, la 
noile coordonate execuțional penale trasate de legea privind executarea pedepselor intrată în 
vigoare în octombrie 2006; 

- Creșterea numărului de deținuți folosiți la activități productive. Împreună cu echipa existentă am 
reușit în decurs de 2 ani dublarea numărului de persoane private de libertate folosite la astfel de 
activități. Acest nivel a fost menținut pe parcursul celorlalți doi ani de mandat, cu toate dificultățile 
generate de criza economică începută în anul 2009; 

- Managementul tuturor aspectelor problematice care au rezultat din dimensiunea și complexitatea 
unității cu 4 locații distincte, aprox. 1300 de deținuți și 500 de cadre, precum și o Gospodărie 
Agrozootehnică cu ambele componente (producție vegetală și animală). 

Numele şi adresa angajatorului Penitenciarul Arad, Municipiul Arad, Str. Alexandru Ioan Cuza, Nr. 1 
 
 

Perioada 01.12.2000 – 14.10.2006 

Funcţia sau postul ocupat Supraveghetor secție/Agent operativ escortă 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

În această funcție am fost responsabil de supravegherea și managementul activităților 
zilnice pentru un număr de aprox. 350 de deținuți din aproape toate categoriile: recidiviști, 
nerecidiviști, arestați preventivi, tineri, precum și deținuți aflați la deservire.  
 
Responsabil de TOATE activitățile importante. Am coordonat practic 1/3 din viața efectivă a 
celor care își executau pedeapsa pe secția avută în responsabilitate: igienă, hrană, muncă, 
prevenirea conflictelor, vizite, plimbare zilnică, activități educative, școală etc. 
 
În cea mai mare parte a timpului am executat serviciul fără a beneficia de dublarea postului 
încredințat, în program de 12/36 ore. 

Numele şi adresa angajatorului Penitenciarul Tulcea, Municipiul Tulcea, Str. Babadag nr. 142 
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Perioada 15.06.1999 – 14.06.2000 

Funcţia sau postul ocupat Militar în termen 

Activităţi şi responsabilităţi 
principale 

ATRIBUŢII 

Sarcini curente specifice stagiului militar obligatoriu, la arma parașutiști. 

Numele şi adresa angajatorului Batalionul 64 Operaţiuni Speciale 

 
 

Educație și formare  

Perioada 2008-2014 

Calificarea / diploma obținută Doctorat în domeniul Științe Militare și Informații 

Disciplinele principale studiate  

Discipline specifice domeniului militar și de intelligence. 
Teza de doctorat: 

Intercondiționări între Structurile Demilitarizate ale Sistemului de Apărare, Ordine Publică și Siguranță 
Națională a României* și Forțele Terestre în Operațiile de pe Teritoriul Național 

*poliție, penitenciare, poliție de frontieră 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  

Academia Națională de Apărare Carol I 

 

Perioada 2007-2008 

Calificarea / diploma obținută Masterat în Management 

Disciplinele principale studiate  Discipline specifice domeniului managerial 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  

Universitatea de stat Aurel Vlaicu, Arad 

 

Perioada 2001-2005 

Calificarea / diploma obținută Licență în domeniul Științe Juridice 

Disciplinele principale studiate  Drept Civil, Drept Penal, Drept Procesual Civil, Drept Procesual Penal 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  

Universitatea Ecologică din București, Facultatea de Drept 

 

Perioada 1993-1997  

Calificarea / diploma obţinută Bacalaureat 

Disciplinele principale studiate  Discipline specifice navigației și motoarelor cu ardere internă 

Numele şi tipul instituţiei de 
învăţământ  

Liceul de Marină din Galați 

 

 
 
 
 

Alte forme de pregătire 

2019 – Train the trainer (curs de formator), Arad, România 
2016 – Diverse conferințe privind domeniul penitenciar, Strasbourg, Franța 
2014 – Safety and security training in the field, ONU – DSS, Libia 
2014 – Mediation and conflict management skills, ONU – Training Divison, Libia 
2013 – Basic and Advanced Security Training in the field, ONU 
2012 – Kosovo Pre-deployment Course, Ljubljana, Slovenia 
2011 – e-Hostile Security Training in the Field, Secretariat General UE 
2009 – First Aid Pre+medical Course, Crucea Rosie, România 
2008 – Studies on Juvenile Offenders’ Recidivism, Napoli, Italia 
2007 – Prisons’ Top Mangement Training Course, Spania 
2000 – Programator HTML, CSS, PHP, MySQL 

 

Aptitudini şi competenţe 
personale 

 

Limba maternă Româna 

Limbă străină cunoscută Engleza 

Autoevaluare Înţelegere Vorbire Scriere 

Nivel european Ascultare Citire Participare la 
conversație 

Discurs Oral Exprimare scrisă 

Engleză C1 C1 C1 C1 C1 
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Competenţe şi aptitudini de 
utilizare a calculatorului 

Cisco routers and switches and security 

Windows Server 2003/2008/2008 R 

HR software: PeopleSoft 

Programming: entry level (php O.O.P&Procedural, PDO-mysqli, html, css ) 
Framework: Laravel, CodeIgniter 

  

Permis de conducere   Categoria B 

 


