A. Şef serviciu (siguranţa deţinerii şi regim penitenciar):
Cerinţe specifice
I. Studii: studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, emise de
instituţii acreditate de Ministerul Educaţiei în:
ramura de ştiinţă ştiinţe juridice - specializările drept, drept european şi internaţional;
ramura de ştiinţă ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică - specializările ordine şi
siguranţă publică, comunicare şi relaţii publice - informaţii, psihologie - informaţii;
ramura de ştiinţă ştiinţe administrative - specializările administraţie publică,
administraţie europeană;
ramura de ştiinţă sociologie - specializările sociologie, asistenţă socială;
ramura de ştiinţă psihologie şi ştiinţe comportamentale - specializarea
psihologie;
ramura de ştiinţă ştiinţa sportului şi educaţiei fizice - specializarea educaţie
fizică şi sportivă;
ramura de ştiinţă ştiinţe ale comunicării - specializarea comunicare şi relaţii publice;
ramura de ştiinţă ştiinţe economice - specializarea management.
II. Cunoştinţe minime de utilizare a computerului: nivelul I (cunoştinţele vor fi verificate prin
proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului);
III. Numirea în funcţie se realizează numai după obţinerea avizului ORNISS de acces la
informaţii clasificate secrete de stat, conform nivelului corespunzător fiecărei funcţii.
Nivelul de acces se comunică fiecărui candidat la depunerea dosarului de înscriere.
Bibliografie:
1. Constituţia României;
2. Codul penal, aprobat prin Legea nr. 286/2009;
3. Codul de procedură penală, aprobat prin Legea nr. 135/2010;
4. 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;
5. Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din
Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată;
6. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 3 din 5 februarie 2014 pentru luarea unor
măsuri de implementare necesare aplicării Legii nr. 135/2010 privind Codul de
procedură penală şi pentru implementarea altor acte normative;
7. “Recomandarea Comitetului de miniştri ai statelor membre referitoare la regulile
penitenciare europene - Rec, (2006)2” (adoptată la 11.01.2006);
8. Manualul privind structurile asociate pentru măsuri de securitate specială,
constrângere şi control precum şi pentru utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de
imobilizare: Volumul I - Siguranţa Personală.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Hotărârea Guvernului nr. 1897/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a
Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele
judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul ministrului justiţiei nr. 432/C din 5 februarie 2010, pentru aprobarea
Instrucţiunilor privind evidenţa nominală şi statistică a persoanelor private de libertate
aflate în unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
Decizia directorului general nr. 619/14.10.2011, pentru aprobarea Instrucţiunilor
privind organizarea muncii persoanelor private de libertate aflate în unităţile
subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
Ordinul ministrului justiţiei nr. 1676/C/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind
siguranţa locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a
Penitenciarelor;
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile
publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificările şi
completările ulterioare;
Ordinul ministrului justiţiei nr. 1792/C din 31 mai 2013 pentru aprobarea Criteriilor
privind evaluarea performanţelor activităţii profesionale a funcţionarilor publici cu statut
special definitivi din sistemul administraţiei penitenciare;
Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului deontologic al
personalului din sistemul administraţiei penitenciare.

Tematica:
1. Constituţia României - Titlul II Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale;
2. Codul penal - art. 56- 60 Pedepsele principale: detenţiunea pe viaţă şi închisoarea; - art.
99-100 Condiţiile liberării condiţionate în cazul detenţiunii pe viaţă şi în cazul pedepsei
închisorii; - art. 124-126 Internarea într-un centru educativ, internarea într-un centru de
detenţie şi schimbarea regimului de executare;
3. Codul de procedură penală - art. 257 - 267 Citarea, comunicarea actelor procedurale şi
mandatul de aducere;
4. 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 – integral;
5. Legea 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia
Naţională a Penitenciarelor, republicată - integral;
6. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 3 din 5 februarie 2014 pentru luarea unor
măsuri de implementare necesare aplicării Legii nr. 135/2010 privind Codul de
procedură penală şi pentru implementarea altor acte normative – Art. V;
7. “Recomandarea Comitetului de miniştri ai statelor membre referitoare la regulile
penitenciare europene - Rec. (2006)2” (adoptată la 11,01.2006):
Principii fundamentale (Par.1-9)
Domeniul de aplicare (Par. 10-13)
Condiţii de detenţie (Par. 14 – 22, 24 - 25, 27, 29, 30-31, 34 - 38)
Ordine (Par. 49 - 54, 56 - 70).
8. Manualul privind structurile asociate pentru măsuri de securitate specială, constrângere şi
control precum şi pentru utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de imobilizare : Volumul I Siguranţa Personală:
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Capitolul 2- Siguranţa Personală: 2.1- Abilităţi de comunicare, 2.2-Luarea de
ostatici;
Capitolul 3 - Mijloace de imobilizare: 3.2. Principiile utilizării mijloacelor de
imobilizare;
Capitolul 7- Informări despre utilizarea tehnicilor şi mijloacelor de imobilizare.
9. Hotărârea Guvernului nr. 1897/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a
Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele
judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare - integral;
10. Ordinul ministrului justiţiei nr. 432/C din 5 februarie 2010, pentru aprobarea
Instrucţiunilor privind evidenţa nominală şi statistică a persoanelor private de libertate
aflate în unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor – capitolele II,
IV şi VI;
11. Decizia directorului general nr. 619/14.10.2011, pentru aprobarea Instrucţiunilor privind
organizarea muncii persoanelor private de libertate aflate în unităţile subordonate
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor – secţiunile 1,2,3 şi 8;
12. Ordinul ministrului justiţiei nr. 1676/C/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind
siguranţa locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a
Penitenciarelor - integral;
13. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 946/2005, pentru aprobarea Codului
controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la
entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu
modificările şi completările ulterioare – Anexa 1;
14. Ordinul ministrului justiţiei nr. 1792/C din 31 mai 2013 pentru aprobarea Criteriilor
privind evaluarea performanţelor activităţii profesionale a funcţionarilor publici cu statut
special definitivi din sistemul administraţiei penitenciare - integral;
15. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului deontologic al
personalului din sistemul administraţiei penitenciare - integral.
B. Şef serviciu (regim penitenciar):
Cerinţe specifice.
I Studii: studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, emise de
instituţii acreditate de Ministerul Educaţiei în:
ramura de ştiinţă ştiinţe juridice - specializările drept, drept european şi internaţional;
ramura de ştiinţă ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică - specializările ordine şi
siguranţă publică, comunicare şi relaţii publice - informaţii, psihologie - informaţii;
ramura de ştiinţă ştiinţe administrative - specializările administraţie publică,
administraţie europeană;
ramura de ştiinţă sociologie - specializările sociologie, asistenţă socială;
ramura de ştiinţă psihologie şi ştiinţe comportamentale - specializarea
psihologie;
ramura de ştiinţă ştiinţa sportului şi educaţiei fizice - specializarea educaţie
fizică şi sportivă;
ramura de ştiinţă ştiinţe ale comunicării - specializarea comunicare şi relaţii publice;
ramura de ştiinţă ştiinţe economice - specializarea management.
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II Cunoştinţe minime de utilizare a computerului: nivelul I (cunoştinţele vor fi verificate
prin proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului);
III Numirea în funcţie se realizează numai după obţinerea avizului ORNISS de acces la
informaţii clasificate secrete de stat, conform nivelului funcţiei. Nivelul de acces se comunică
fiecărui candidat la depunerea dosarului de înscriere.
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Bibliografie:
Constituţia României;
Codul penal, aprobat prin Legea nr. 286/2009;
Codul de procedură penală, aprobat prin Legea nr. 135/2010;
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;
Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din
Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată;
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 3 din 5 februarie 2014 pentru luarea unor
măsuri de implementare necesare aplicării Legii nr. 135/2010 privind Codul de
procedură penală şi pentru implementarea altor acte normative;
“Recomandarea Comitetului de miniştri ai statelor membre referitoare la regulile
penitenciare europene - Rec, (2006)2” (adoptată la 11.01.2006);
Manualul privind structurile asociate pentru măsuri de securitate specială, constrângere
şi control precum şi pentru utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de imobilizare: Volumul I Siguranţa Personală.
Hotărârea Guvernului nr. 1897/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a
Legii 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele
judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul ministrului justiţiei nr. 432/C din 5 februarie 2010, pentru aprobarea
Instrucţiunilor privind evidenţa nominală şi statistică a persoanelor private de libertate
aflate în unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
Ordinul ministrului justiţiei nr. 1676/C/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind
siguranţa locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile
publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificările şi
completările ulterioare;
Ordinul ministrului justiţiei nr. 1792/C din 31 mai 2013 pentru aprobarea Criteriilor
privind evaluarea performanţelor activităţii profesionale a funcţionarilor publici cu statut
special definitivi din sistemul administraţiei penitenciare;
Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului deontologic al
personalului din sistemul administraţiei penitenciare.

Tematica:
1. Constituţia României - Titlul II Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale;
2. Codul penal - art. 56- 60 Pedepsele principale: detenţiunea pe viaţă şi închisoarea; - art.
99-100 Condiţiile liberării condiţionate în cazul detenţiunii pe viaţă şi în cazul pedepsei
închisorii; - art. 124-126 Internarea într-un centru educativ, internarea într-un centru de
detenţie şi schimbarea regimului de executare;
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3. Codul de procedură penală - art. 257 - 267 Citarea, comunicarea actelor procedurale şi
mandatul de aducere;
4. 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 – integral;
5. Legea 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia
Naţională a Penitenciarelor, republicată - integral;
6. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 3 din 5 februarie 2014 pentru luarea unor
măsuri de implementare necesare aplicării Legii nr. 135/2010 privind Codul de
procedură penală şi pentru implementarea altor acte normative – Art. V;
7. “Recomandarea Comitetului de miniştri ai statelor membre referitoare la regulile
penitenciare europene - Rec. (2006)2” (adoptată la 11,01.2006):
Principii fundamentale (Par.1-9)
Domeniul de aplicare (Par. 10-13)
Condiţii de detenţie (Par. 14 – 22, 24 - 25, 27, 29, 30-31, 34 - 38)
Ordine (Par. 49 - 54, 56 - 70)
8. Manualul privind structurile asociate pentru măsuri de securitate specială, constrângere şi
control precum şi pentru utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de imobilizare : Volumul I Siguranţa Personală:
Capitolul 2- Siguranţa Personală: 2.1- Abilităţi de comunicare, 2.2-Luarea de ostatici;
Capitolul 3 - Mijloace de imobilizare: 3.2. Principiile utilizării mijloacelor de imobilizare;
Capitolul 7- Informări despre utilizarea tehnicilor şi mijloacelor de imobilizare.
9. Hotărârea Guvernului nr. 1897/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a
Legii 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele
judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare - integral;
10. Ordinul ministrului justiţiei nr. 432/C din 5 februarie 2010, pentru aprobarea
Instrucţiunilor privind evidenţa nominală şi statistică a persoanelor private de libertate
aflate în unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor:
Capitolul II – primirea persoanelor private de libertate în unităţile subordonate
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
Capitolul V - Stabilirea şi schimbarea regimului de executare a pedepselor
privative de libertate.
11. Ordinul ministrului justiţiei nr. 1676/C/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind
siguranţa locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor,
în măsura în care nu contravine prevederilor Legii nr. 254/2013, în confomitate cu
prevederile art. V din O.U.G. nr. 3/2014 pentru luarea unor măsuri de implementare
necesare aplicării Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru
implementarea altor acte normative - integral;
12. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 946/2005, pentru aprobarea Codului controlului
intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile
publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificările şi
completările ulterioare – Anexa 1;
13. Ordinul ministrului justiţiei nr. 1792/C din 31 mai 2013 pentru aprobarea Criteriilor
privind evaluarea performanţelor activităţii profesionale a funcţionarilor publici cu statut
special definitivi din sistemul administraţiei penitenciare - integral;
14. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului deontologic al
personalului din sistemul administraţiei penitenciare - integral.
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C. Şef serviciu (siguranţă):
Cerinţe specifice
I. Studii: studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, emise de
instituţii acreditate de Ministerul Educaţiei în:
ramura de ştiinţă ştiinţe juridice - specializările drept, drept european şi internaţional;
ramura de ştiinţă ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică - specializările ordine şi
siguranţă publică, comunicare şi relaţii publice - informaţii, psihologie - informaţii;
ramura de ştiinţă ştiinţe administrative - specializările administraţie publică,
administraţie europeană;
ramura de ştiinţă sociologie - specializările sociologie, asistenţă socială;
ramura de ştiinţă psihologie şi ştiinţe comportamentale - specializarea
psihologie;
ramura de ştiinţă ştiinţa sportului şi educaţiei fizice - specializarea educaţie
fizică şi sportivă;
ramura de ştiinţă ştiinţe ale comunicării - specializarea comunicare şi relaţii publice;
ramura de ştiinţă ştiinţe economice - specializarea management.
II. Cunoştinţe minime de utilizare a computerului: nivelul I (cunoştinţele vor fi verificate prin
proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului);
III. Numirea în funcţie se realizează numai după obţinerea avizului ORNISS de acces la
informaţii clasificate secrete de stat, conform nivelului funcţiei. Nivelul de acces se
comunică fiecărui candidat la depunerea dosarului de înscriere.
Bibliografie:
1. Constituţia României;
2. 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;
3. Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din
Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată;
4. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 3 din 5 februarie 2014 pentru luarea unor
măsuri de implementare necesare aplicării Legii nr. 135/2010 privind Codul de
procedură penală şi pentru implementarea altor acte normative;
5. “Recomandarea Comitetului de miniştri ai statelor membre referitoare la regulile
penitenciare europene - Rec, (2006)2” (adoptată la 11.01.2006);
6. Manualul privind structurile asociate pentru măsuri de securitate specială,
constrângere şi control precum şi pentru utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de
imobilizare: Volumul I - Siguranţa Personală.
7. Hotărârea Guvernului nr. 1897/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a
Legii 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele
judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Decizia directorului general nr. 619/14.10.2011, pentru aprobarea Instrucţiunilor
privind organizarea muncii persoanelor private de libertate aflate în unităţile
subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
9. Ordinul ministrului justiţiei nr. 1676/C/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind
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siguranţa locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a
Penitenciarelor;
10. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile
publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificările şi
completările ulterioare;
11. Ordinul ministrului justiţiei nr. 1792/C din 31 mai 2013 pentru aprobarea Criteriilor
privind evaluarea performanţelor activităţii profesionale a funcţionarilor publici cu statut
special definitivi din sistemul administraţiei penitenciare;
12. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului deontologic al
personalului din sistemul administraţiei penitenciare.
Tematica:
1. Constituţia României - Titlul II Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale;
2. 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 – integral;
3. Legea 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia
Naţională a Penitenciarelor, republicată - integral;
4. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 3 din 5 februarie 2014 pentru luarea unor
măsuri de implementare necesare aplicării Legii nr. 135/2010 privind Codul de
procedură penală şi pentru implementarea altor acte normative – Art. V;
5. “Recomandarea Comitetului de miniştri ai statelor membre referitoare la regulile
penitenciare europene - Rec. (2006)2” (adoptată la 11,01.2006):
Principii fundamentale (Par.1-9)
Domeniul de aplicare (Par. 10-13)
Condiţii de detenţie (Par. 14 – 22, 24 - 25, 27, 29, 30-31, 34 - 38)
Ordine (Par. 49 - 54, 56 - 70)
6. Manualul privind structurile asociate pentru măsuri de securitate specială, constrângere şi
control precum şi pentru utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de imobilizare : Volumul I Siguranţa Personală:
Capitolul 2- Siguranţa Personală: 2.1- Abilităţi de comunicare, 2.2-Luarea de
ostatici;
Capitolul 3 - Mijloace de imobilizare: 3.2. Principiile utilizării mijloacelor de
imobilizare;
Capitolul 7- Informări despre utilizarea tehnicilor şi mijloacelor de imobilizare.
7. Hotărârea Guvernului nr. 1897/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a
Legii 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele
judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare - integral;
8. Decizia directorului general nr. 619/14.10.2011, pentru aprobarea Instrucţiunilor
privind organizarea muncii persoanelor private de libertate aflate în unităţile
subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor- integral;
9. Ordinul ministrului justiţiei nr. 1676/C/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind
siguranţa locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a
Penitenciarelor, în măsura în care nu contravine prevederilor Legii nr. 254/2013, în
confomitate cu prevederile art. V din O.U.G. nr. 3/2014 pentru luarea unor măsuri de
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implementare necesare aplicării Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală
şi pentru implementarea altor acte normative - integral;
10. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 946/2005, pentru aprobarea Codului
controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la
entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu
modificările şi completările ulterioare – Anexa 1;
11. Ordinul ministrului justiţiei nr. 1792/C din 31 mai 2013 pentru aprobarea Criteriilor
privind evaluarea performanţelor activităţii profesionale a funcţionarilor publici cu statut
special definitivi din sistemul administraţiei penitenciare - integral;
12. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului deontologic al
personalului din sistemul administraţiei penitenciare - integral.
D. Şef serviciu (evidenţă):
Cerinţe specifice
I. Studii: studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, emise de
instituţii acreditate de Ministerul Educaţiei în:
ramura de ştiinţă ştiinţe juridice - specializarea drept;
II. Cunoştinţe minime de utilizare a computerului: nivelul I (cunoştinţele vor fi verificate prin
proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului);
I. Numirea în funcţie se realizează numai după obţinerea avizului ORNISS de acces la
informaţii clasificate secrete de stat, conform nivelului funcţiei. Nivelul de acces se
comunică fiecărui candidat la depunerea dosarului de înscriere.
Bibliografie:
1. Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele
judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarului public cu statut special din
Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată;
3. Codul penal - Legea nr. 15 /1968;
4. Codul Penal nou - Legea nr. 286/2009;
5. Codul de procedură penală Legea nr. 135/2010;
6. Ordinul ministrului justiţiei nr. 432/C din 5 februarie 2010 pentru aprobarea
Instrucţiunilor privind evidenţa nominală şi statistică a persoanelor private de libertate
aflate în unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
7. Procedura comuna P.O.018 privind primirea în penitenciar, punerea în libertate,
ascultarea la sediul penitenciarului şi ridicarea din penitenciar pentru cercetări a
persoanelor private de libertate;
8. Decizia nr. 619 din 14.10.2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea
muncii persoanelor private de libertate aflate în unităţile subordonate Administraţiei
Naţionale a Penitenciarelor;
9. Ordinul ministrului justiţiei nr. 1792/C din 31 mai 2013 pentru aprobarea Criteriilor
privind evaluarea performanţelor activităţii profesionale a funcţionarilor publici cu statut
special definitivi din sistemul administraţiei penitenciare;
10. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului deontologic al
personalului din sistemul administraţiei penitenciare.
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Tematică:
1. Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele
judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare:
Titlul III–Executarea pedepselor privative de libertate
Capitolul I – Organizarea executării pedepselor privative de libertate
Capitolul III – Regimurile de executare a pedepselor privative de libertate
Capitolul IV - Condiţiile de detenţie
Art.43. Primirea persoanelor condamnate
Art.45. Transferarea persoanelor condamnate
Art. 46. Transportarea persoanelor condamnate
Art. 51. Ascultarea persoanelor condamnate de către autorități ale statului
Art. 52. Documente privind decesul şi afectarea gravă a sănătăţii şi integrităţii
corporale a persoanelor condamnate
Art. 53. Punerea în libertate
Capitolul V –Drepturile persoanelor condamnate
Art. 60 Dreptul la consultarea documentelor cu caracter personal
Art. 63 Dreptul de petiţionare şi dreptul la corespondenţă
Art. 64. Măsuri pentru asigurarea dreptului de petiţionare şi a dreptului de
corespondenţă
Art. 74 Dreptul la asistenţă diplomatică
Art. 76 Dreptul de a vota
Art. 77 Dreptul la odihnă şi repausul săptămânal
Art. 78 Dreptul la muncă
Capitolul VI Munca prestată de persoanele condamnate la pedepse privative de
libertate
Capitolul VIII – Liberarea Condiţionată
Capitolul X – Documentele întocmite de administraţia penitenciarului
Titlul IV- Executarea măsurilor preventive privative de libertate.
Capitolul I - Executarea măsurilor preventive privative de libertate în centrele de
reţinere şi arestare preventivă
Capitolul II - Executarea măsurilor preventive privative de libertate în centrele de
reţinere şi arestare preventivă din penitenciare
Capitolul III - Executarea măsurii preventive a arestului la domiciliu
Titlul V - Dispoziţii privind executarea măsurilor educative privative de libertate
Capitolul I – Dispoziţii generale
Art. 135. Scopul executării măsurilor educative privative de libertate
Art. 136. Locul de executare
Capitolul II – Organizarea executării măsurii internării într-un centru educativ şi întrun centru de detenţie
Art. 139. Centrele educative şi centrele de detenţie
Art. 140. Organizarea şi dotarea centrelor educative şi a centrelor de detenţie
Art. 141. Funcţionarea centrelor educative şi a centrelor de detenţie
Capitolul III - Regimurile de executare a măsurilor educative privative de libertate
Capitolul IV - Condiţiile internării
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Art. 156. Primirea persoanei într-un centru educativ sau într-un centru de detenţie
Art. 157. Perioada de carantină şi observare
Art. 158. Transferarea persoanei internate
Art. 159. Alte dispoziţii privind condiţiile internării
Art. 160. Punerea în libertate
Capitolul VI - Munca prestată de către persoanele internate
Capitolul X - Liberarea persoanelor internate, înlocuirea măsurii internării în centrul
de detenţie sau în centrul educativ cu măsura educativă a asistării zilnice,
continuarea executării măsurii educative privative de libertate în penitenciar
Capitolul XI - Documentele întocmite de administraţia centrelor educative şi de
detenţie
Capitolul XII - Amânarea sau întreruperea executării măsurii educative a internării
într-un centru educativ sau într-un centru de detenţie
2. Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarului public cu statut special din
Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată – integral;
3. Codul penal vechi Legea nr. 15 /1968 cu completările şi modificările ulterioare:
Titlul III. Pedepsele
Cap.1. Dispoziţii generale
Cap.2. Categoriile şi limitele generale ale pedepselor
Cap.3. Pedepsele principale aplicabile persoanei fizice
Secţiunea I. Detenţiunea pe viaţă
Secţiunea II. Închisoarea - art.57, 59, 591 ,60, 61
Cap.4. Pedepsele complementare şi pedepsele accesorii aplicabile persoanei
fizice
Secţiunea I. Pedepsele complementare
Secţiunea II. Pedepsele accesorii
Cap. 5. Individualizarea pedepselor
Secţiunea I. Dispoziţii generale
Secţiunea II. Circumstanţele atenuante şi agravante
Secţiunea III. Suspendarea condiţionata a executării pedepsei
Secţiunea III^1. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere
Secţiunea IV. Calculul pedepselor
Titlul V Minoritatea
Titlul VI Măsurile de siguranţă
Titlul VII Cauzele care înlătură răspunderea penală sau consecinţele condamnării
Cap. 1 Amnistia şi graţierea
4. Codul penal nou Legea 286/2009
Titlul I. Legea penală şi limitele ei în aplicare
Cap. II. Aplicarea legii penale
Secţiunea 1. Aplicarea legii penale în timp - art.4, art.6.
Titlul III. Pedepsele
Cap. I. Categoriile pedepselor
Cap. II. Pedepsele principale
Secţiunea 1. Detenţiunea pe viaţă
Secţiunea a 2-a. Închisoarea
Cap. III. Pedeapsa accesorie şi pedepsele complementare
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Secţiunea 1.Pedeapsa accesorie
Secţiunea a 2-a. Pedepsele complementare – art. 66.
Cap. IV. Calculul duratei pedepselor
Cap. V. Individualizarea pedepselor
Secţiunea a 6-a.Liberarea condiţionată
Titlul V Minoritatea
Cap. I. Regimul răspunderii penale a minorului
Cap. III. Regimul măsurilor educative privative de libertate
Cap. IV. Dispoziţii comune
Titlul VII Cauzele care înlătură răspunderea penală – art.152.
Titlul VIII. Cauzele care înlătură sau modifică executarea pedepsei
Titlul X. Înţelesul unor termeni sau expresii în legea penală – art. 186.
5. Codul de procedură penală Legea 135/2010
- Partea generală
Titlul V. Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale
Cap. I Măsurile preventive
Secţiunea 1. Dispoziţii generale
Secţiunea a 6- a. Arestarea preventivă
Secţiunea a 7- a. Încetarea de drept, revocarea şi înlocuirea măsurilor
preventive
Secţiunea a 8- a. Dispoziţii speciale privind măsurile preventive aplicate
minorilor
Titlul VI Acte procesuale şi procedurale comune
Cap. I. Citarea, comunicarea actelor procedurale şi mandatul de aducere
Cap. II. Termenele
Cap. IV. Modificarea actelor procedurale, îndreptarea erorilor materiale şi
înlăturarea unor omisiuni vădite
- Partea specială
Titlul III. Judecata
Cap. I Dispoziţii generale – art. 353. alin.(2), art. 362., art. 364.
Cap. II. Judecata în primă instanţă
Secţiunea a 2-a. Deliberarea şi hotărârea instanţei – art. 399, art. 407.
Titlul V. Executarea hotărârilor penale
Cap. I. Dispoziţii generale
Cap. II. Punerea în executare a hotărârilor
Secţiunea 1. Punerea în executare a pedepselor principale – art.555, 556,
557, 558.
Cap. III. Alte dispoziţii privind executarea
Secţiunea 11. Schimbări în executarea unor hotărâri
Secţiunea a 2- a. Amânarea executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe
viaţă
Secţiunea a 3- a. Întreruperea executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii
pe viaţă
Secţiunea a 4-a. Înlăturarea sau modificarea pedepsei
Cap. IV. Dispoziţii comune
6. Ordinul ministrului justiţiei nr. 432/C din 5 februarie 2010 pentru aprobarea
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7.

8.

9.

10.

Instrucţiunilor privind evidenţa nominală şi statistică a persoanelor private de libertate
aflate în unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor – Integral;
Procedura comuna P.O.018 privind primirea în penitenciar, punerea în libertate,
ascultarea la sediul penitenciarului şi ridicarea din penitenciar pentru cercetări a
persoanelor private de libertate -integral;
Decizia nr. 619 din 14.10.2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea
muncii persoanelor private de libertate aflate în unităţile subordonate Administraţiei
Naţionale a Penitenciarelor – integral;
Ordinul ministrului justiţiei nr. 1792/C din 31 mai 2013 pentru aprobarea Criteriilor
privind evaluarea performanţelor activităţii profesionale a funcţionarilor publici cu statut
special definitivi din sistemul administraţiei penitenciare;
Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului deontologic al
personalului din sistemul administraţiei penitenciare - integral.

E. Şef secţie de deţinere şi Şef tură:
Cerinţe specifice
I. Studii: studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, emise de
instituţii acreditate de Ministerul Educaţiei în:
ramura de ştiinţă ştiinţe juridice - specializările drept, drept european şi internaţional;
ramura de ştiinţă ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică - specializările ordine şi
siguranţă publică, comunicare şi relaţii publice - informaţii, psihologie - informaţii;
ramura de ştiinţă ştiinţe administrative - specializările administraţie publică,
administraţie europeană;
ramura de ştiinţă sociologie - specializările sociologie, asistenţă socială;
ramura de ştiinţă psihologie şi ştiinţe comportamentale - specializarea
psihologie;
ramura de ştiinţă ştiinţa sportului şi educaţiei fizice - specializarea educaţie
fizică şi sportivă;
ramura de ştiinţă ştiinţe ale comunicării - specializarea comunicare şi relaţii publice;
ramura de ştiinţă ştiinţe economice - specializarea management.
II. Cunoştinţe minime de utilizare a computerului: nivelul I (cunoştinţele vor fi verificate prin
proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului);
III. Numirea în funcţie se realizează numai după obţinerea avizului ORNISS de acces la
informaţii clasificate secrete de stat, conform nivelului funcţiei. Nivelul de acces se
comunică fiecărui candidat la depunerea dosarului de înscriere.
Bibliografie:
1. Constituţia României;
2. Codul penal, aprobat prin Legea nr. 286/2009;
3. Codul de procedură penală, aprobat prin Legea nr. 135/2010;
4. 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;
5. Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din
Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată;
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6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 3 din 5 februarie 2014 pentru luarea unor
măsuri de implementare necesare aplicării Legii nr. 135/2010 privind Codul de
procedură penală şi pentru implementarea altor acte normative;
Hotărârea Guvernului nr. 1897/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a
Legii 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele
judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare, în
măsura în care nu contravine prevederilor Legii nr. 254/2013, în confomitate cu
prevederile art. V din O.U.G. nr. 3/2014 pentru luarea unor măsuri de implementare
necesare aplicării Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru
implementarea altor acte normative;
Ordinul ministrului justiţiei nr. 1676/C/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind
siguranţa locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a
Penitenciarelor, în măsura în care nu contravine prevederilor Legii nr. 254/2013, în
confomitate cu prevederile art. V din O.U.G. nr. 3/2014 pentru luarea unor măsuri de
implementare necesare aplicării Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală
şi pentru implementarea altor acte normative;
Ordinul ministrului justiţiei nr. 2714/C din 20 octombrie 2008, privind durata şi
periodicitatea vizitelor, greutatea şi numărul pachetelor, precum şi categoriile de
bunuri ce pot fi primite, cumpărate, păstrate şi folosite de persoanele aflate în
executarea pedepselor privative de libertate, în măsura în care nu contravine
prevederilor Legii nr. 254/2013, în confomitate cu prevederile art. V din O.U.G. nr.
3/2014 pentru luarea unor măsuri de implementare necesare aplicării Legii nr.
135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru implementarea altor acte
normative;
“Recomandarea Comitetului de miniştri ai statelor membre referitoare la regulile
penitenciare europene - Rec, (2006)2” (adoptată la 11.01.2006);
Manualul privind structurile asociate pentru măsuri de securitate specială,
constrângere şi control precum şi pentru utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de
imobilizare: Volumul I - Siguranţa Personală, în măsura în care nu contravine
prevederilor Legii nr. 254/2013, în confomitate cu prevederile art. V din O.U.G. nr.
3/2014 pentru luarea unor măsuri de implementare necesare aplicării Legii nr.
135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru implementarea altor acte
normative;
Ordinul ministrului justiţiei nr. 1792/C din 31 mai 2013 pentru aprobarea Criteriilor
privind evaluarea performanţelor activităţii profesionale a funcţionarilor publici cu statut
special definitivi din sistemul administraţiei penitenciare;
Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului deontologic al
personalului din sistemul administraţiei penitenciare.

Tematica:
1. Constituţia României - Titlul II - Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale;
2. Codul penal - art. 56- 60 Pedepsele principale: detenţiunea pe viaţă şi închisoarea; - art.
99-100 Condiţiile liberării condiţionate în cazul detenţiunii pe viaţă şi în cazul pedepsei
închisorii; - art. 124-126 Internarea într-un centru educativ, internarea într-un centru de
detenţie şi schimbarea regimului de executare;
3. Codul de procedură penală - art. 257 - 267 Citarea, comunicarea actelor procedurale şi
mandatul de aducere;
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4. 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 – integral;
5. Legea 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia
Naţională a Penitenciarelor, republicată:
Secţiunea: Drepturile funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei
penitenciare;
Secţiunea: Îndatoririle funcţionarilor publici cu statut special din sistemul
administraţiei penitenciare;
Secţiunea: Punerea la dispoziţie, suspendarea din funcţie şi întreruperea raporturilor
de serviciu;
Secţiunea: Încetarea raporturilor de serviciu;
Capitolul: Răspunderea funcţionarilor publici cu statut special.
6. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 3 din 5 februarie 2014 pentru luarea unor
măsuri de implementare necesare aplicării Legii nr. 135/2010 privind Codul de
procedură penală şi pentru implementarea altor acte normative – Art. V;
7. Hotărârea Guvernului nr. 1897/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a
Legii 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele
judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare - integral,
în măsura în care nu contravine prevederilor Legii nr. 254/2013, în confomitate cu
prevederile art. V din O.U.G. nr. 3/2014 pentru luarea unor măsuri de implementare
necesare aplicării Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru
implementarea altor acte normative;
8. Ordinul ministrului justiţiei nr. 1676/C/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind
siguranţa locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a
Penitenciarelor - integral, în măsura în care nu contravine prevederilor Legii nr.
254/2013, în confomitate cu prevederile art. V din O.U.G. nr. 3/2014 pentru luarea
unor măsuri de implementare necesare aplicării Legii nr. 135/2010 privind Codul de
procedură penală şi pentru implementarea altor acte normative;
9. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2714/C din 20 octombrie 2008, privind durata şi
periodicitatea vizitelor, greutatea şi numărul pachetelor, precum şi categoriile de
bunuri ce pot fi primite, cumpărate, păstrate şi folosite de persoanele aflate în
executarea pedepselor privative de libertate - integral, în măsura în care nu contravine
prevederilor Legii nr. 254/2013, în confomitate cu prevederile art. V din O.U.G. nr.
3/2014 pentru luarea unor măsuri de implementare necesare aplicării Legii nr.
135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru implementarea altor acte
normative;
10. “Recomandarea Comitetului de miniştri ai statelor membre referitoare la regulile
penitenciare europene - Rec. (2006)2” (adoptată la 11,01.2006):
Principii fundamentale (Par.1-9);
Domeniul de aplicare (Par. 10-13);
Condiţii de detenţie (Par. 14 – 22, 24 - 25, 27, 29, 30-31, 34 - 38);
Ordine (Par. 49 - 54, 56 - 70).
11. Manualul privind structurile asociate pentru măsuri de securitate specială, constrângere şi
control precum şi pentru utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de imobilizare: Volumul I Siguranţa Personală, în măsura în care nu contravine prevederilor Legii nr. 254/2013, în
confomitate cu prevederile art. V din O.U.G. nr. 3/2014 pentru luarea unor măsuri de
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implementare necesare aplicării Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi
pentru implementarea altor acte normative;
Capitolul 2- Siguranţa Personală: 2.1- Abilităţi de comunicare, 2.2-Luarea de
ostatici;
Capitolul 3 - Mijloace de imobilizare: 3.2. Principiile utilizării mijloacelor de
imobilizare;
Capitolul 7- Informări despre utilizarea tehnicilor şi mijloacelor de imobilizare.
12. Ordinul ministrului justiţiei nr. 1792/C din 31 mai 2013 pentru aprobarea Criteriilor
privind evaluarea performanţelor activităţii profesionale a funcţionarilor publici cu statut
special definitivi din sistemul administraţiei penitenciare - integral;
13. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului deontologic al
personalului din sistemul administraţiei penitenciare - integral.
F. Şef serviciu (economico-administrativ):
Cerinţe specifice:
I. Studii: studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, emise de
instituţii acreditate de Ministerul Educaţiei în:
• ramura de ştiinţă ştiinţe economice – toate specializările;
• ramura de ştiinţă ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – specializările
management economico – financiar, conducere logistică;
• ramura de ştiinţă ştiinţe administrative – specializarea administraţie publică.
• domeniul fundamental de ierarhizare ştiinţe inginereşti – toate ramurile de
ştiinţă şi specializările;
II. Cunoştinţe minime de utilizare a computerului: nivelul I (cunoştinţele vor fi verificate
prin proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului);
III. Numirea în funcţie se realizează numai după obţinerea avizului ORNISS de acces
la informaţii clasificate secrete de stat, conform nivelului funcţiei. Nivelul de acces se
comunică fiecărui candidat la depunerea dosarului de înscriere.
Bibliografia:
1. Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din
Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată.
2. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată.
3. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
4. Lege-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri
publice, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările
ulterioare.
6. Legea nr. 48/2012 privind finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a
Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate.
7. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.
8. Ordonanţa de Guvern nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe
aflate în patrimoniul instituţiilor publice.
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9. Hotărârea Guvernului României nr. 1849/2004 privind organizarea, funcţionarea şi
atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu modificările şi completările
ulterioare.
10. Hotărârea Guvernului României nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.
11. Hotărârea de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei
de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.
12. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul
de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu
modificările şi completările ulterioare.
13. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor
metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a
Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea
de control financiar preventiv propriu.
14. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor
instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor
bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare.
15. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea
Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,
datoriilor şi capitalurilor proprii.
16. Ordinul ministrului justiţiei nr. 1792/C din 31 mai 2013 pentru aprobarea Criteriilor
privind evaluarea performanţelor activităţii profesionale a funcţionarilor publici cu statut
special definitivi din sistemul administraţiei penitenciare;
17. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 946/2005, pentru aprobarea Codului controlului
intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile
publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificările şi
completările ulterioare;
18. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului deontologic al
personalului din sistemul administraţiei penitenciare.
Tematica:
1. Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din
Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată - integral.
2. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată; cap 2-4: Cap.2 - Organizarea şi
conducerea contabilităţii; Cap.3 - Registrele de contabilitate; Cap.4 - Situaţii financiare.
3. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare cap 1-4; Cap.1- Legile bugetare anuale, legile de rectificare, legile privind contul
general anual de execuţie, Autorizarea bugetară/Angajamentele multianuale; Cap. 2 Secţiunea 1 – Principii şi reguli bugetare Secţiunea 2 – Competenţe şi responsabilităţi
în procesul bugetar: Aprobarea bugetelor, categorii de ordonatori de credite şi rolul
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4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.

acestora, responsabilităţile ordonatorilor de credite; Cap. 3 – Secţiunea 1 – Proceduri
privind elaborarea bugetelor, Secţiunea 4- Principii în execuţia bugetară, execuţia
bugetară, execuţia de casă bugetară, principii ale încheierii execuţiei bugetare.
Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice
cu modificările şi completările ulterioare: Anexa 7 Secţiunea 2 – Soldele şi salariile de
bază; Secţiunea 3 – Drepturi specifice activităţii desfăşurate în instituţiile publice de
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.
Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările
ulterioare (regimul juridic al proprietăţii publice)- integral.
Legea nr. 48/2012 privind finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a
Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate – integral.
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare:
CAP. 2- Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achiziţie publică
CAP. 3- Proceduri de atribuire
CAP. 4- Modalităţi speciale de atribuire a contractului de achiziţie publică
CAP. 5- Atribuirea contractului de achiziţie publică
CAP. 6- Dosarul achiziţiei publice
Ordonanţa de Guvern 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în
patrimoniul instituţiilor publice - integral.
Hotărârea Guvernului României nr. 1849/2004 privind organizarea, funcţionarea şi
atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu modificările şi completările
ulterioare - integral.
Hotărârea Guvernului României nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare - CAP.
1- 10.
Hotărârea de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei
de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
Art. 5-10, anexele 4,5,6.
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul
de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu
modificările şi completările ulterioare - cap 1–2: Cap.1- Dispoziţii generale; Cap.2 Aprobarea, depunerea şi componenţa situaţiilor financiare.
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor
metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a
Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea
de control financiar preventiv propriu – integral.
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor
instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor
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15.

16.

17.

18.

bugetare şi legale cu modificările şi completările ulterioare; anexa 1- Norme
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor
instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor
bugetare şi legale.
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea
Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,
datoriilor şi capitalurilor proprii - integral.
Ordinul ministrului justiţiei nr. 1792/C din 31 mai 2013 pentru aprobarea Criteriilor
privind evaluarea performanţelor activităţii profesionale a funcţionarilor publici cu statut
special definitivi din sistemul administraţiei penitenciare – integral.
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 946/2005, pentru aprobarea Codului controlului
intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile
publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificările şi
completările ulterioare – Anexa 1;
Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului deontologic al
personalului din sistemul administraţiei penitenciare – integral.

G. Şef serviciu (logistică):
Cerinţe specifice:
I. Studii: studii superioare, cu diplomă de licenţă sau echivalentă, emise de instituţii
acreditate de Ministerul Educaţiei în:
ramura de ştiinţă ştiinţe economice – toate specializările;
ramura de ştiinţă ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – specializările
management economico – financiar, conducere logistică;
ramura de ştiinţă ştiinţe administrative – specializarea administraţie publică;
domeniul fundamental de ierarhizare ştiinţe inginereşti – toate ramurile de ştiinţă şi
specializările;
ramura de ştiinţă medicină veterinară – specializarea medicină veterinară;
II. Cunoştinţe minime de utilizare a computerului: nivelul I (cunoştinţele vor fi verificate prin
proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului);
III. Numirea în funcţie se realizează numai după obţinerea avizului ORNISS de acces la
informaţii clasificate secrete de stat, conform nivelului funcţiei. Nivelul de acces se
comunică fiecărui candidat la depunerea dosarului de înscriere.
Bibliografia:
1. Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările
ulterioare
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Hotărârea Guvernului României nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea
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4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.

contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de
garanţii şi răspunderea în legătura cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste;
Legea nr. 54 din 08 iulie 1994 pentru modificarea unor prevederi din Legea nr. 22 din 18
noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea
în legătură cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste;
Legea nr. 15 din 24 martie 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active
corporale şi necorporale, republicată;
Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea
Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,
datoriilor şi capitalurilor proprii;
Ordinul ministrului justiţiei nr. 1316/C/2012 pentru aprobarea Normativului privind
asigurarea tehnică de autovehicule a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi
unităţile subordonate;
Ordinul ministrului justiţiei nr. 2713/15.11.2001 care aprobă Instrucţiunile privind
aplicarea normelor de hrană, pe timp de pace, pentru efectivele din Ministerul Justiţiei –
Direcţia Generală a Penitenciarelor completat şi modificat cu Ordinul Ministrului Justiţiei
nr. 2549/C/14.11.2006;
Ordinul ministrului justiţiei nr. 2056/C/2007 privind stabilirea unitară a drepturilor de
echipament şi de materiale igienico – sanitare aferente persoanelor private de libertate;
Hotărârea de Guvern nr. 1997/2004 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific
şi însemnelor distincte pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul
administraţiei penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul mnistrului justiţiei nr. 3015/2010 care aprobă Instrucţiunile privind scoaterea din
funcţiune şi casarea valorilor materiale aflate în patrimoniul Administraţiei Naţionale a
Penitenciarelor şi unităţilor din subordinea acesteia;
Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 946/2005
pentru aprobarea Codului
controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile
publice, republicat cu modificările şi completările ulterioare ;
Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor
publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului deontologic al
personalului din sistemul administraţiei penitenciare;
Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a
Penitenciarelor, republicată;
Ordinul ministrului justiţiei nr. 1792/C din 31 mai 2013 pentru aprobarea Criteriilor
privind evaluarea performanţelor activităţii profesionale a funcţionarilor publici cu statut
special definitivi din sistemul administraţiei penitenciare.

Tematica:
1. Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările
ulterioare - CAP 2 – secţiunea 1 şi 2
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
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contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, Cap.2- 6;
3. Hotărârea Guvernului României nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare , Cap.2-9;
4. Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de
garanţii şi răspunderea în legătura cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste; CAP
2, CAP. 3 – art.9-14, 16- 22, CAP. 4;
5. Legea nr. 54 din 08 iulie 1994 pentru modificarea unor prevederi din Legea nr. 22 din 18
noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în
legătură cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste – integral;
6. Legea nr. 15 din 24 martie 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active
corporale şi necorporale, republicată - CAP 1;
7. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea
Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,
datoriilor şi capitalurilor proprii;
8. Ordinul ministrului justiţiei nr. 1316/C/2012 pentru aprobarea Normativului privind
asigurarea tehnică de autovehicule a Administraţiei Naţionale a penitenciarelor şi unităţile
subordonate - CAP 1 - Art. 9, 31-36, 53-64, 76-82,152;
9. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2713/15.11.2001 care aprobă Instrucţiunile privind
aplicarea normelor de hrană, pe timp de pace, pentru efectivele din Ministerul Justiţiei –
Direcţia Generală a Penitenciarelor completat şi modificat cu Ordinul Ministrului Justiţiei
nr. 2549/C/14.11.2006 – ART. 51 -81;
10. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2056/C/2007 privind stabilirea unitară a drepturilor de
echipament şi de materiale igienico – sanitare aferente persoanelor private de libertate
– Norme metodologice privind stabilirea unitară a drepturilor de echipament şi de
materiale igienico – sanitare aferente persoanelor private de libertate - ART. 1-16;
11. Hotărârea de Guvern nr. 1997/2004 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific
şi însemnelor distincte pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul
administraţiei penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare – art. 1- 12;
12. Ordinul ministrului justiţiei nr. 3015/2010 care aprobă Instrucţiunile privind scoaterea
din funcţiune şi casarea valorilor materiale aflate în patrimoniul Administraţiei Naţionale
a Penitenciarelor şi unităţilor din subordinea acesteia – anexa 1 – ART. 1 - 27;
13. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 946/2005
pentru aprobarea Codului
controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile
publice, republicat cu modificările şi completările ulterioare - anexa 1 Codul controlului
intern/managerial cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile
publice;
14. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor
publice, cu modificările şi completările ulterioare - anexa 1 - Norme metodologice
privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice,
precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
15. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului deontologic al
personalului din sistemul administraţiei penitenciare – integral;
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16. Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a
Penitenciarelor, republicată - integral;
17. Ordinul ministrului justiţiei nr. 1792/C din 31 mai 2013 pentru aprobarea Criteriilor
privind evaluarea performanţelor activităţii profesionale a funcţionarilor publici cu statut
special definitivi din sistemul administraţiei penitenciare – integral.
H. Şef serviciu (financiar contabil) / Contabil şef:
Cerinţe specifice:
I. Studii: studii superioare, cu diplomă de licenţă sau echivalentă, emise de instituţii
acreditate de Ministerul Educaţiei în:
ramura de ştiinţă ştiinţe economice – toate specializările;
ramura de ştiinţă ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – specializările
management economico – financiar, conducere logistică;
II. Participarea la concursul pentru ocuparea postului este condiţionată de deţinerea
certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului European de
Conturi, precum şi de cunoaşterea reglementărilor europene în domeniu conform art. 19
din Legea 500/2002;
III. Cunoştinţe minime de utilizare a computerului: nivelul I (cunoştinţele vor fi verificate prin
proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului);
IV. Numirea în funcţie se realizează numai după obţinerea avizului ORNISS de acces la
informaţii clasificate secrete de stat, conform nivelului funcţiei. Nivelul de acces se
comunică fiecărui candidat la depunerea dosarului de înscriere.
Bibliografia:
1. Legea contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul
de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu
modificările şi completările ulterioare;
4. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3512/2008 privind documentele financiarcontabile cu modificările şi completările ulterioare;
5. Decretul 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă ale unităţilor
socialiste;
6. Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul
financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor
metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv cu
modificările şi completările ulterioare;
8. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor
publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi
legale cu modificările şi completările ulterioare;
9. Lege-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri
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10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.

publice cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit
din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice;
Legea nr. 48/2012 privind finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a penitenciarelor
şi a unităţilor subordonate;
Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a
Penitenciarelor, republicată;
Hotărârea de Guvern nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de
cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din
fonduri publice;
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile
publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial;
Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului deontologic al
personalului din sistemul administraţiei penitenciare;
Ordinul ministrului justiţiei nr. 1792/C din 31 mai 2013 pentru aprobarea Criteriilor
privind evaluarea performanţelor activităţii profesionale a funcţionarilor publici cu statut
special definitivi din sistemul administraţiei penitenciare.

Tematica:
1. Legea contabilităţii nr. 82/1991 – cap.2-4
Cap.2 - Organizarea şi conducerea contabilităţii
Cap.3 - Registrele de contabilitate
Cap.4 - Situaţii financiare.
2. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice – cap.1-4
Cap.1- Legile bugetare anuale, legile de rectificare, legile privind contul general
anual de execuţie, Autorizarea bugetară/Angajamentele multianuale
Cap 2 - Secţiunea 1 – Principii şi reguli bugetare
Secţiunea 2 – Competenţe şi responsabilităţi în procesul bugetar :
Aprobarea bugetelor, categorii de ordonatori de credite şi rolul acestora,
responsabilităţile ordonatorilor de credite
Cap 3 – Secţiunea 1 – Proceduri privind elaborarea bugetelor
Secţiunea 4- Principii în execuţia bugetară şi execuţia bugetară, execuţia
de casă bugetară ,principii ale încheierii execuţiei bugetare
Cap 4 – Finanţele instituţiilor publice.
3. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul
de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu
modificările şi completările ulterioare; - cap 1 – 8
Cap.1- Dispoziţii generale
Cap.2 - Aprobarea, depunerea şi componenţa situaţiilor financiare
Cap.3 - Prevederi referitoare la elementele de bilanţ
Cap. 4 - Prevederi referitoare la elementele din contul de rezultat patrimonial
Cap.6 - Planul de conturi general
Cap.7 - Instrucţiunile de utilizare a conturilor contabile
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Cap.8- Monografie privind înregistrarea în contabilitate a principalelor operaţiuni.
4. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3512/27.12.2008 privind documentele financiar
–contabile. Anexa 1 – Norme metodologice de întocmire şi utilizare a documentelor
financiar-contabile;
5. Decretul 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiunilor de casă ale unităţilor
socialiste; Anexa 1 – Regulamentul operaţiunilor de casă ale unităţilor socialiste;
6. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014
pentru aprobarea Normelor
metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv; Anexa 1
pct. A, B – Norme metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar
preventiv
A. Dispoziţii generale
B. Controlul financiar preventiv propriu
7. Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul
financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare:
CAP. 1- Dispoziţii generale
CAP. 2 - Dispoziţii privind controlul financiar preventiv
SECŢIUNEA I- Dispoziţii generale privind controlul financiar preventiv
SECŢIUNEA a II-a -Dispoziţii privind controlul financiar preventiv propriu
SECŢIUNEA a V-a - Regimul refuzului de viză
CAP. 3 - Dispoziţii comune
CAP. 4 - Contravenţii şi sancţiuni.
8. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor
publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi
legale – anexa 1 - Norme metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi
plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea
angajamentelor bugetare şi legale;
9. Lege-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri
publice. Anexa 7
Secţiunea 2 – Soldele şi salariile de bază
Secţiunea 3 – Drepturi specifice activităţii desfăşurate în instituţiile publice de
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
Secţiunea 6 – Drepturile salariale cuvenite pe timpul studiilor şi în alte situaţii.
10. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit
din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice integral
11. Legea nr. 48/2012 privind finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a penitenciarelor
şi a unităţilor subordonate;
12. Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare.
Titlul III Impozitul pe venit, Titlul 6 – Taxa pe valoarea adăugată,
13. Legea nr. 293 /2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a
Penitenciarelor, republicată - integral;
14. Hotărârea de Guvern nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de
cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din
fonduri publice;
15. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
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intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile
publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial; - Anexa 1 Codul
controlului intern/managerial cuprinzând standardele de control intern/managerial la
entităţile publice;
16. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului deontologic al
personalului din sistemul administraţiei penitenciare – integral;
17. Ordinul ministrului justiţiei nr. 1792/C din 31 mai 2013 pentru aprobarea Criteriilor
privind evaluarea performanţelor activităţii profesionale a funcţionarilor publici cu statut
special definitivi din sistemul administraţiei penitenciare – integral.
I. Şef serviciu (producţie şi venituri proprii):
Cerinţe specifice:
I. Studii: studii superioare, cu diplomă de licenţă sau echivalentă, emise de instituţii
acreditate de Ministerul Educaţiei în:
ramura de ştiinţă ştiinţe economice – toate specializările;
ramura de ştiinţă ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – specializările
management economico – financiar, conducere logistică;
ramura de ştiinţă ştiinţe administrative – specializarea administraţie publică;
domeniul fundamental de ierarhizare ştiinţe inginereşti – toate ramurile de ştiinţă şi
specializările;
ramura de ştiinţă ştiinţe juridice.
II. Cunoştinţe minime de utilizare a computerului: nivelul I (cunoştinţele vor fi verificate prin
proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului);
III. Numirea în funcţie se realizează numai după obţinerea avizului ORNISS de acces la
informaţii clasificate secrete de stat, conform nivelului funcţiei. Nivelul de acces se
comunică fiecărui candidat la depunerea dosarului de înscriere.
Bibliografia:
1. Legea nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative
de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal;
2. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2938 din 28.08.2012 pentru aprobarea Instrucţiunilor
privind desfăşurarea activităţii de producţie bugetară în unităţile subordonate
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
3. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea
Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,
datoriilor şi capitalurilor proprii;
4. Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de
garanţii şi răspunderea în legătura cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste;
5. Legea nr. 54 din 08 iulie 1994 pentru modificarea unor prevederi din Legea nr. 22 din 18
noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea
în legătură cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste;
6. Legea nr. 15 din 24 martie 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active
corporale şi necorporale, republicată;
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7. Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
8. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor
publice, cu modificările şi completările ulterioare;
9. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 946/2005
pentru aprobarea Codului
controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile
publice, republicat cu modificările şi completările ulterioare;
10. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului deontologic al
personalului din sistemul administraţiei penitenciare;
11. Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a
Penitenciarelor, republicată;
12. Ordinul ministrului justiţiei nr. 1792/C din 31 mai 2013 pentru aprobarea Criteriilor
privind evaluarea performanţelor activităţii profesionale a funcţionarilor publici cu statut
special definitivi din sistemul administraţiei penitenciare.
Tematica:
1. Legea nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative
de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal -CAP.VI Munca
prestată de persoanele condamnate la pedepse privative de libertate;
2. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2938 din 28.08.2012 pentru aprobarea Instrucţiunilor
privind desfăşurarea activităţii de producţie bugetară în unităţile subordonate
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor – integral;
3. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea
Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,
datoriilor şi capitalurilor proprii –integral;
4. Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de
garanţii şi răspunderea în legătura cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste CAP 2, CAP. 3 – art.9-14, 16- 22, CAP. 4;
5. Legea nr. 54 din 08 iulie 1994 pentru modificarea unor prevederi din Legea nr. 22 din 18
noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea
în legătură cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste – integral;
6. Legea nr. 15 din 24 martie 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active
corporale şi necorporale, republicată – CAP 1;
7. Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările
ulterioare - CAP 2 – secţiunea 1 şi 2;
8. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor
publice, cu modificările şi completările ulterioare - CAP 1;
9. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 946/2005
pentru aprobarea Codului
controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile
publice, republicat cu modificările şi completările ulterioare - anexa 1 Codul controlului
intern/managerial cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile
publice;
10. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului deontologic al
personalului din sistemul administraţiei penitenciare –integral;
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11. Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a
Penitenciarelor, republicată – integral;
12. Ordinul ministrului justiţiei nr. 1792/C din 31 mai 2013 pentru aprobarea Criteriilor
privind evaluarea performanţelor activităţii profesionale a funcţionarilor publici cu statut
special definitivi din sistemul administraţiei penitenciare – integral.
J. Şef serviciu (transporturi şi întreţinere auto):
Cerinţe specifice:
I. Studii: studii superioare, cu diplomă de licenţă sau echivalentă, emise de instituţii
acreditate de Ministerul Educaţiei în:
● domeniul fundamental de ierarhizare ştiinţe inginereşti:
– ramura de ştiinţă ingineria transporturilor, specializările construcţii autovehicule,
ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule, autovehicule rutiere, echipamente
şi sisteme de comandă şi control pentru autovehicule, blindate, automobile şi tractoare,
ingineria transporturilor şi a traficului, ingineria sistemelor de circulaţie rutieră.
- ramura de ştiinţă ingineria mecanică, mecatronică, ingineria industrială şi management,
specializarea inginerie economică în domeniul transporturilor.
II. Cunoştinţe minime de utilizare a computerului: nivelul I (cunoştinţele vor fi verificate prin
proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului);
III. Numirea în funcţie se realizează numai după obţinerea avizului ORNISS de acces la
informaţii clasificate secrete de stat, conform nivelului funcţiei. Nivelul de acces se
comunică fiecărui candidat la depunerea dosarului de înscriere.
Bibliografia:
1. Ordinul ministrului justiţiei nr. 1316/C/2012 pentru aprobarea Normativului privind
asigurarea tehnică de autovehicule a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi
unităţile subordonate, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice,
republicată
3. Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, cu modificările şi completările
ulterioare;
4. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea
Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,
datoriilor şi capitalurilor proprii;
5. Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de
garanţii şi răspunderea în legătura cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste;
6. Legea nr. 54 din 08 iulie 1994 pentru modificarea unor prevederi din Legea nr. 22 din 18
noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea
în legătură cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste;
7. Legea nr. 15 din 24 martie 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active
corporale şi necorporale, republicată;
8. Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările
ulterioare
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9. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor
publice, cu modificările şi completările ulterioare;
10. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 946/2005
pentru aprobarea Codului
controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile
publice, republicat cu modificările şi completările ulterioare;
11. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului deontologic al
personalului din sistemul administraţiei penitenciare;
12. Legea 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a
Penitenciarelor, republicată;
13. Ordinul ministrului justiţiei nr. 1792/C din 31 mai 2013 pentru aprobarea Criteriilor
privind evaluarea performanţelor activităţii profesionale a funcţionarilor publici cu statut
special definitivi din sistemul administraţiei penitenciare.
Tematica:
1. Ordinul ministrului justiţiei nr. 1316/C/2012 pentru aprobarea Normativului privind
asigurarea tehnică de autovehicule a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi
unităţile subordonate, cu modificările şi completările ulterioare – integral;
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice,
republicată – CAP. I – III;
3. Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, cu modificările şi completările
ulterioare – CAP. 2 , secţiunea I – starea tehnică, secţiunea II – înmatricularea şi
înregistrarea autovehiculelor;
4. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea
Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,
datoriilor şi capitalurilor proprii –integral;
5. Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de
garanţii şi răspunderea în legătura cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste CAP 2, CAP. 3 – art. 9-14, 16- 22, CAP. 4;
6. Legea nr. 54 din 08 iulie 1994 pentru modificarea unor prevederi din Legea nr. 22 din 18
noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea
în legătură cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste – integral;
7. Legea nr. 15 din 24 martie 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active
corporale şi necorporale, republicată – CAP 1;
8. Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările
ulterioare - CAP 2 – secţiunea 1 şi 2
9. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor
publice, cu modificările şi completările ulterioare - CAP 1;
10. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 946/2005
pentru aprobarea Codului
controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile
publice, republicat cu modificările şi completările ulterioare - anexa 1 Codul controlului
intern/managerial cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile
publice;
11. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului deontologic al
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personalului din sistemul administraţiei penitenciare –integral;
12. Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a
Penitenciarelor, republicată – integral;
13. Ordinul ministrului justiţiei nr. 1792/C din 31 mai 2013 pentru aprobarea Criteriilor
privind evaluarea performanţelor activităţii profesionale a funcţionarilor publici cu statut
special definitivi din sistemul administraţiei penitenciare – integral.
K. Şef serviciu (educaţie şi asistenţă psihosocială):
Condiţii specifice
I. Studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă emise de instituţii
acreditate de Ministerul Educaţiei în:
ramura de ştiinţă filologie – toate specializările;
ramura de ştiinţă filosofie –specializarea filosofie;
ramura de ştiinţă istorie – specializările istorie, arheologie, istoria artei;
ramura de ştiinţă studii culturale – specializarea etnologie, studii culturale, studii
europene;
ramura de ştiinţă teologie – toate specializările;
ramura de ştiinţă ştiinţe juridice – specializările: drept, drept european şi
internaţional;
ramura de ştiinţă ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – specializările ordine şi
siguranţă publică, psihologie – informaţii, comunicare şi relaţii publice-informaţii;
ramura de ştiinţă sociologie – toate specializările;
ramura de ştiinţă ştiinţe politice – toate specializările;
ramura de ştiinţă ştiinţe administrative – specializările administraţie publică,
administraţie europeană;
ramura de ştiinţă ştiinţe ale comunicării – toate specializările;
ramura de ştiinţă psihologie şi ştiinţe comportamentale – toate specializările ;
ramura de ştiinţă matematică – toate specializările;
ramura de ştiinţă fizică – toate specializările;
ramura de ştiinţă chimie şi inginerie chimică – toate specializările;
ramura de ştiinţă biologie - specializarea biologie;
ramura de ştiinţă biochimie – specializarea biochimie;
ramura de ştiinţă ştiinţele pământului şi atmosferei – specializările geografie,
ecologie şi protecţia mediului, geografia mediului, ştiinţa mediului.
II. Curs/modul în domeniul psihopedagogic sau curs de formator – pentru candidaţii cu
alte studii decât psihologie sau asistenţă socială;
III. Atestat de liberă practică în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii
naţionale, treapta de specializare – minim autonom, pentru candidaţii cu studii de
psihologie;
IV.Treapta de competenţă profesională - minim specialist, pentru candidaţii cu studii de
asistenţă socială;
V. Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională: certificat de competenţă
lingvistică eliberat de instituţii recunoscute de MEN - nivel minimum B1, Conform
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Cadrului de referinţă european;
VI. Cunoştinţe minime de utilizare a computerului: nivelul I (cunoştinţele vor fi verificate
prin proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului);
VII. Numirea în funcţie se realizează numai după obţinerea avizului ORNISS de acces la
informaţii clasificate secrete de stat, conform nivelului funcţiei. Nivelul de acces se
comunică fiecărui candidat la depunerea dosarului de înscriere.
Bibliografie şi Tematică
I. Secţiune legislaţie
a) legislaţie comună
1. Legea nr. 293/2004 privind statutul funcţionarilor publici cu statut special din
Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată - integral;
2. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului deontologic al
personalului din sistemul administraţiei penitenciare - integral;
3. Ordinul ministrului justiţiei nr. 1792/C/2013 pentru aprobarea Criteriilor privind
evaluarea performanţelor activităţii profesionale a funcţionarilor publici cu statut
special definitivi din sistemul administraţiei penitenciare - integral;
4. Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, Titlul I
art. 1 - art. 15, Titlul II , cap. I art.16 – art. 21, cap. II art. 22 – art. 26, art.29 – art.33,
art.42 – art.56, art.59 – art.60;
5. Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera
practica, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din Romania:
Capitolul I; Capitolul II - Secţiunea 1, Secţiunea 2, Secţiunea 3, Secţiunea 4,
Secţiunea 5; Capitolul III - Secţiunea 4; Capitolul V - Răspunderea disciplinară.
6. Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social, cu modificările şi completările
ulterioare - integral;
7. Legea Asistenţei Sociale nr. 292/2011 – Capitolul III - secţiunea 1, secţiunea a 2-a,
Cap. IV- secţiunea 1;
8. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu
modificările şi completările ulterioare - integral;
9. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a
petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare - integral;
10. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 946/2005, pentru aprobarea Codului
controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la
entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu
modificările şi completările ulterioare – Anexa 1;
11. Ordinul ministrului justiţiei nr. 1072/C/25 martie 2013 pentru aprobarea
Regulamentului privind asistenţa religioasă a persoanelor private de libertate aflate în
custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - integral;
12. Recomandarea nr. R(89) 12 a Comitetului de miniştri al Consiliului Europei, adoptată
la data de 13.10.1989 (educaţia în penitenciar) - integral;
13. Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 444 din
30.06.2010 privind introducerea în aplicaţia informatică PMSWeb a datelor referitoare
la persoanele private de libertate implicate în activităţi şi programe de educaţie şi
asistenţă psihosocială - integral;
14. Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 541 din
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13.10.2010 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind modalitatea de gestionare şi
completare a Dosarului de Educaţie şi Asistenţă Psihosocială, a Dosarului de
Educaţie şi Asistenţă Psihosocială a Minorului şi a Dosarului de Dezvoltare a
Minorului - integral;
15. Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 542 din
13.10.2010 pentru aprobarea părţilor componente şi a conţinutului Dosarului de
Educaţie şi Asistenţă Psihosocială, Dosarului de Educaţie şi Asistenţă Psihosocială a
Minorului şi a Dosarului de Dezvoltare a Minorului – integral;
b) legislaţie specifică
1. Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi măsurile dispuse de organele
judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare integral;
2. Ordonanţa de urgenţă nr. 3/2014 pentru luarea unor măsuri de implementare
necesare aplicării Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedurã penală şi pentru
implementarea altor acte normative – Art.5;
3. Hotărârea Guvernului nr. 1897/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a
Legii 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele
judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare integral;
4. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2199/C/2011 - Regulamentul privind condiţiile de
organizare şi desfăşurare a activităţilor educative, culturale, terapeutice, de
consiliere psihologică şi asistenţă socială din penitenciare - integral;
5. Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr.
624/2012 privind aprobarea „Culegerii de documente privind desfăşurarea
activităţilor de educaţie, asisitenţă psihologică şi asistenţă socială în penitenciare integral;
6. Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 303 din
08.01.2015 privind derularea demersurilor educative semistructurate, pe bază de
proiecte de activitate - integral.
II. Secţiune literatură de specialitate
1. Colectiv Administraţia Naţională a Penitenciarelor – Ghidul de bune practici pentru
educatorul care lucrează în sistemul penitenciar, 2011, cap V, cap. VII;
2. Colectiv Administraţia Naţională a Penitenciarelor – Ghidul de bune practici pentru
psihologul care lucrează în sistemul penitenciar; secvenţele 1, 17, 18;
3. Colectiv Administraţia Naţională a Penitenciarelor – Ghidul de bune practici pentru
asistentul social care lucrează în sistemul penitenciar, secvenţele II.1, secvenţa II.3.2.;
4. Pânişoară I. O. – Comunicarea eficientă, Ed. Polirom, 2008, cap. 11.
L. Şef serviciu (educaţie):
Condiţii specifice:
I. Studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă emise de instituţii
acreditate de Ministerul Educaţiei în:
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ramura de ştiinţă filologie – toate specializările
ramura de ştiinţă filosofie – specializarea filosofie;
ramura de ştiinţă istorie – specializările: istorie, arheologie, istoria artei;
ramura de ştiinţă studii culturale – specializarea etnologie, studii culturale, studii
europene;
ramura de ştiinţă teologie – toate specializările:
ramura de ştiinţă ştiinţe juridice – specializările: drept, drept european şi
internaţional;
ramura de ştiinţă ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – specializarea ordine şi
siguranţă publică, comunicare şi relaţii publice - informaţii;
ramura de ştiinţe sociologie – toate specializările
ramura de ştiinţe ştiinţe politice – toate specializările;
ramura de ştiinţă ştiinţe administrative – specializarea administraţie
publică,administraţie europeană;
ramura de ştiinţă ştiinţe ale comunicării – toate specializările;
ramura de ştiinţă psihologie şi ştiinţe comportamentale – specializările: pedagogie,
psihopedagogie specială, pedagogia învăţământului primar şi preşcolar;
ramura de ştiinţă matematică – toate specializările;
ramura de ştiinţă fizică – toate specializările
ramura de ştiinţe chimie şi inginerie chimică – toate specializările
ramura de ştiinţe biologie – specializarea biologie;
ramura de ştiinţe biochimie – specializarea biochimie;
ramura de ştiinţe ştiinţele pământului şi atmosferei – specializările: geografie,
ecologie şi protecţia mediului, geografia mediului, ştiinţa mediului;
ramura de ştiinţă ştiinţa sportului şi educaţiei fizice – specializările: educaţie fizică şi
sportivă, sport şi performanţă motrică, kinetoterapie şi motricitate specială.
II. Curs / modul psihopedagogic sau curs formator;
III. Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională: certificat de competenţe
lingvistice eliberate de instituţii recunoscute de MECS – nivel minimum B1, conform
cadrului de referinţă european;
IV. Cunoştinţe minime de utilizare a computerului: nivelul I (cunoştinţele vor fi verificate prin
proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului);
V. Numirea în funcţie se realizează numai după obţinerea avizului ORNISS de acces la
informaţii clasificate secrete de stat, conform nivelului funcţiei. Nivelul de acces se
comunică fiecărui candidat la depunerea dosarului de înscriere.
Bibliografia şi Tematica de concurs :
a) Secţiunea legislaţie
1. Legea nr. 254 /2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate
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2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.

14.

15.
16.

dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările
ulterioare - integral;
Ordonanţa de urgenţă nr. 3/2014 pentru luarea unor măsuri de implementare necesare
aplicării Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru implementarea
altor acte normative – Art.5;
Hotărârea nr. 1897/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii 275/2006
privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul
procesului penal - integral;
Legea nr. 293/2004 privind statutul funcţionarilor publici cu statut special din
Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată – integral;
Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului deontologic al
personalului din sistemul administraţiei penitenciare – integral;
Ordinul ministrului justiţiei nr. 1792/C/2013 pentru aprobarea Criteriilor privind evaluarea
performanţelor activităţii profesionale a funcţionarilor publici cu statut special definitivi din
sistemul administraţiei penitenciare - integral;
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi
completările ulterioare – integral;
Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor cu
modificările şi completările ulterioare – integral;
Recomandarea nr. R(89) a Comitetului de miniştri ai Consiliului Europei, aprobată la data
de 13.10.1989 (educaţia în penitenciar) – integral;
Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2199/C/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind
condiţiile de organizare şi desfăşurare a activităţilor educative, culturale, terapeutice, de
consiliere psihologică şi asistenţă socială din penitenciare, în actuala formă - Titlurile I,
II, III, VI, VII, VIII – integral;
Decizia nr. 444 din 30.06.2010 privind introducerea în aplicaţia informatică PMSWeb a
datelor referitoare la persoanele private de libertate implicate în activităţi şi programe de
educaţie şi asistenţă psihosocială – integral;
Decizia nr. 324/2010 privind aplicarea programelor educative şi de asistenţă
psihosocială, distribuite în unităţile subordonate – integral;
Decizia nr.448 din 29.04.2011 privind aprobarea Instrumentului de evaluare a nevoilor
educaţionale ale persoanelor private de libertate aflate în unităţile din sistemul
administraţiei penitenciare – integral;
Decizia nr. 599 din 25.10.2013 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi
derularea activităţilor de voluntariat desfăşurate de către reprezentanţi ai societăţii civile
cu persoanele private de libertate aflate în custodia unităţilor subordonate Administraţiei
Naţionale a Penitenciarelor - integral;
Decizia nr. 303 din 08.01.2015 privind derularea demersurilor educative semistructurate,
pe bază de proiecte de activitate - integral;
Decizia nr. 438 din 30 aprilie 2013 pentru aprobarea Metodologiei privind acordarea
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17.

18.

19.

20.

recompenselor pentru persoanele aflate în custodia Administraţiei Naţionale a
Penitenciarelor, pe baza Sistemului de creditare a participării deţinuţilor la activităţi şi
programe de educaţie, asistenţă psihologică şi socială, la activităţi lucrative, precum şi în
situaţii de risc - integral;
Decizia nr. 377 din 14 martie 2014 pentru modificarea Metodologiei privind acordarea
recompenselor pentru persoanele aflate în custodia Administraţiei Naţionale a
Penitenciarelor, pe baza Sistemului de creditare a participării deţinuţilor la activităţi şi
programe de educaţie, asistenţă psihologică şi socială, la activităţi lucrative, precum şi în
situaţii de risc, aprobată prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a
Penitenciarelor nr. 438/2013 - integral;
Decizia nr. 541/2010 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind modalitatea de gestionare şi
completare a Dosarului de Educaţie şi Asistenţă Psihosocială, a Dosarului de Educaţie şi
Asistenţă Psihosocială a Minorului şi a Dosarului de Dezvoltare a Minorului - integral;
Decizia nr. 542 din 2010 pentru aprobarea părţilor componente şi a conţinutului Dosarului
de Educaţie şi Asistenţă Psihosocială, Dosarului de Educaţie şi Asistenţă Psihosocială a
Minorului şi a Dosarului de Dezvoltare a Minorului – integral;
Colectiv Administraţia Naţională a Penitenciarelor - Culegerea de documente privind
desfăşurarea activităţilor de educaţie, asistenţă psihologică şi asistenţă socială în
penitenciare, promovată prin Decizia nr.624/2012, secţiunile aferente domeniului
educaţie – standarde, metodologii, fişele posturilor – pentru şef serviciu/ofiţer/agent/
personal contractual/preot/agent tehnic/ instructor sportiv.

b) Secţiunea literatură de specialitate
1. Strategia Naţională de Reintegrare Socială a Persoanelor Private de Libertate
2. Colectiv Administraţia Naţională a Penitenciarelor – Ghidul de bune practici pentru
educatorul care lucrează în sistemul penitenciar, 2011, cap. V- Evaluarea activităţii şi
cap. VII – Colaborarea cu reprezentanţii comunităţii, cu paginile corespunzătoare
materialului aflat pe Portal intern ANP sau distribuit în unităţile penitenciare;
3. Cucoş C. – Pedagogie, Ed. Polirom, 2006, Ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Partea I,
cap. 2, pag. 39 – 58;
4. Gheorghe F. – Fenomenologie penitenciară , Ed. Oscar Print, 2003, cap. 3, pag. 95 –
121;
5. Pânişoară I.O. – Comunicarea eficientă, Ed. Polirom, 2008, Ediţia a III-a revăzută şi
adăugită, cap. 11, pag. 257 – 284.
M. Şef serviciu (asistenţă psihosocială):

I.

Condiţii specifice:
Studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă emisă de instituţii
acreditate de Ministerul Educaţiei în:
Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România
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II.
III.

IV.
V.

VI.
VII.

ramura de ştiinţă „Psihologie şi ştiinţe comportamentale”, domeniul de licenţă
„Psihologie” şi specializarea „Psihologie”;
ramura de ştiinţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, domeniul de licenţă
„Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică” şi specializarea „Psihologie informaţii”;
ramura de ştiinţă „Sociologie”, domeniul de licenţă „Asistenţă socială” şi
specializarea „Asistenţă socială”;
Curs/modul în domeniul psihopedagogic sau curs de formator – pentru absolvenţii
specializării Psihologie - informaţii;
Atestat de liberă practică în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii
naţionale, treapta de specializare - minimum psiholog practicant autonom, pentru
candidaţii cu studii de psihologie;
Treapta de competenţă profesională - minimum specialist, pentru candidaţii cu studii de
asistenţă socială;
Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională: certificat de competenţă
lingvistică eliberat de instituţii recunoscute de MEN - nivel minim B1, Conform Cadrului
de referinţă european;
Cunoştinţe minime de utilizare a computerului: nivelul I (cunoştinţele vor fi verificate prin
proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului);
Numirea în funcţie se realizează numai după obţinerea avizului ORNISS de acces la
informaţii clasificate secrete de stat, conform nivelului funcţiei. Nivelul de acces se
comunică fiecărui candidat la depunerea dosarului de înscriere.

Bibliografie şi Tematică de concurs:
I. Secţiune legislaţie
1. Legea nr. 293/2004 privind statutul funcţionarilor publici cu statut special din
Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată - integral;
2. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului deontologic al
personalului din sistemul administraţiei penitenciare - integral;
3. Ordinul ministrului justiţiei nr. 1792/C/2013 pentru aprobarea Criteriilor privind evaluarea
performanţelor activităţii profesionale a funcţionarilor publici cu statut special definitivi
din sistemul administraţiei penitenciare - integral;
4. Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica,
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din Romania - integral.
5. Hotărârea Guvernului nr. 788/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă
practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România;
6. Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social, cu modificările şi completările
ulterioare;
7. Legea Asistenţei Sociale nr. 292/2011 – Capitolul III - secţiunea 1, secţiunea a 2-a,
Cap. IV- secţiunea 1;
8. Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi măsurile dispuse de organele
judiciare în cursul procesului penal, integral;
9. Ordonanţa de urgenţă nr. 3/2014 pentru luarea unor măsuri de implementare necesare
aplicării Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru implementarea
altor acte normative – Art.5;
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10. Hotărârea nr. 1897/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii 275/2006
privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul
procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare - integral;
11. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2199/C/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind
condiţiile de organizare şi desfăşurare a activităţilor educative, culturale, terapeutice, de
consiliere psihologică şi asistenţă socială din penitenciare (în actuala formă - Titlul I,
Titlul II, Titlul IV, Titlul VI);
12. Decizia nr. 438 din 30 aprilie 2013 pentru aprobarea Metodologiei privind acordarea
recompenselor pentru persoanele aflate în custodia Administraţiei Naţionale a
Penitenciarelor, pe baza Sistemului de creditare a participării deţinuţilor la activităţi şi
programe de educaţie, asistenţă psihologică şi socială, la activităţi lucrative, precum şi
în situaţii de risc - integral;
13. Decizia nr. 377 din 14 martie 2014 pentru modificarea Metodologiei privind acordarea
recompenselor pentru persoanele aflate în custodia Administraţiei Naţionale a
Penitenciarelor, pe baza Sistemului de creditare a participării deţinuţilor la activităţi şi
programe de educaţie, asistenţă psihologică şi socială, la activităţi lucrative, precum şi
în situaţii de risc, aprobată prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a
Penitenciarelor nr. 438/2013 - integral;
14. Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 444 din
30.06.2010 privind introducerea în aplicaţia informatică PMSWeb a datelor referitoare la
persoanele private de libertate implicate în activităţi şi programe de educaţie şi asistenţă
psihosocială - integral;
15. Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 541 din
13.10.2010 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind modalitatea de gestionare şi
completare a Dosarului de Educaţie şi Asistenţă Psihosocială, a Dosarului de Educaţie
şi Asistenţă Psihosocială a Minorului şi a Dosarului de Dezvoltare a Minorului - integral;
16. Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 542 din
13.10.2010 pentru aprobarea părţilor componente şi a conţinutului Dosarului de
Educaţie şi Asistenţă Psihosocială, Dosarului de Educaţie şi Asistenţă Psihosocială a
Minorului şi a Dosarului de Dezvoltare a Minorului - integral
17. Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 624/2012
privind aprobarea „Culegerii de documente privind desfăşurarea activităţilor de
educaţie, asistenţă psihologică şi asistenţă socială în penitenciare” – componentele
specifice de asistenţă psihologică şi asistenţă socială– standarde, metodologii, fişele
posturilor – aferente şef serviciu/psiholog/asistent social.
II. Secţiune literatură de specialitate
1. Strategia Naţională de Reintegrare Socială a Persoanelor Private de Libertate
2. Colectiv Administraţia Naţională a Penitenciarelor (2011). Ghid de bune practici pentru
psihologul care lucrează în sistemul penitenciar, Iaşi (Titlul I – Organizarea activităţilor de
asistenţă psihosocială: Secvenţa1; Titlul II – Asistenţa psihologică cu caracter general:
Secvenţele 2, 3, 4, 5, 6 şi 7); Titlul III – Asistenţa psihologică cu caracter specific:
Secvenţa 8; Secvenţa 11; Secvenţa 12; Secvenţa 13; Secvenţa 15; Secvenţa 16;
Secvenţa 17; Secvenţa 18; Secvenţa 19).
3. Colectiv Administraţia Naţională a Penitenciarelor – Ghid de bune practici pentru
asistentul social care lucrează în sistemul penitenciar, Capitolul II. Competenţe
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profesionale ale asistentului social de penitenciar (II.1. Definirea ariei de competenţă,
II.1.1.Competenţele profesionale ale asistenţilor sociali specialişti, II.1.2. Competenţele
profesionale ale asistenţilor sociali principali, Valori şi principii etice ale asistentului
social).
4. Gheorghe F. – Fenomenologie penitenciară , Ed. Oscar Print, 2003, cap. 3, pag. 95 –
121;
5. Pânişoară I.O. – Comunicarea eficientă, Ed. Polirom, 2008, Ediţia a III-a revăzută şi
adăugită, cap. 11, pag. 257 – 284.

Ramurile de ştiinţă, domeniile şi specializările studiilor absolvite, prevăzute
la condiţiile de studii, sunt stabilite conform H.G. nr. 580 din 9 iulie 2014.
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