
 
 
 DIRECTOR ADJUNCT (ŞEF COMPLEX) Centrul de pregătire Sovata şi 

Complex Flamingo  
 

Cerinţe specifice: 
1. funcționar public cu statut special, definitiv, în sistemul administrației 

penitenciare; 
2. vechime în sistemul administrației penitenciare, cel puțin 3 ani; 
3. 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 juridice – toate specializările; 
 • ramura de ştiinţă ştiinţe administrative – specializarea administraţie publică. 
 • domeniul fundamental de ierarhizare ştiinţe inginereşti – toate ramurile de 

ştiinţă şi specializările; 
4. Cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (vor fi verificate prin probă practică 

eliminatorie); 
5. aviz ORNISS de acces la informații clasificate secrete de stat conform nivelului 

prevăzut pentru post, specific fiecărei unități. Demersurile de autorizare se fac după 
concurs, numirea în funcție fiind condiționată de obținerea acestuia. Nivelul de acces 
se comunică fiecărui candidat la depunerea dosarului de înscriere. 

6. brevet de turism pentru funcția de manager în activitatea de turism 
 

Bibliografia: 
1. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată. 
2. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
3. Lege-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările şi completările ulterioare. 
4. Legea nr. 48/2012 privind finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a 

Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate. 
5. Legea nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice 
6. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 



10. 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. 

11. Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/12.06.2015, pentru 
aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice; 

                      12. Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special 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; 
          14. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului deontologic 
al personalului din sistemul administraţiei penitenciare; 
 
 

Tematica 
1. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată; cap 2-3: Cap.2 - Organizarea şi 

conducerea contabilităţii; Cap.3 - Registrele de contabilitate. 
2. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 

ulterioare - cap 2-3; 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, execuţia bugetară, execuţia de casă bugetară, principii ale încheierii execuţiei 
bugetare.  

3. 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.  

4. Legea nr. 48/2012 privind finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate – integral. 
           5. Legea nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice – art. 7, 68 – 216. 
           6. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice – art. 8 – 147. 

7. 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. 

8. 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 – Anexa 1, punctul B. 

9. 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; Anexa 1- Norme metodologice privind angajarea, 
lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, 
evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale. 



10. 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. 

11. Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/12.06.2015, pentru 
aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice – Anexa 1. 

                        12. Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special 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; 
             14. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului 
deontologic al personalului din sistemul administraţiei penitenciare - integral; 

 

Probele de concurs: 
a) interviul psihoprofesional; 
b) proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului (se va desfăşura 

conform Metodologiei aprobate prin Decizia directorului general al Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor nr. 627 din 30 decembrie 2010 – Anexa 11, nivel I, are 
caracter eliminatoriu, se evaluează cu "admis"/"respins" iar rezultatele nu pot fi 
contestate); 

c) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor teoretice 

  



 DIRECTOR ADJUNCT / ŞEF SERVICIU (ECONOMICO-ADMINISTRATIV) 
 

Cerinţe specifice: 
1. funcționar public cu statut special, definitiv, în sistemul administrației 

penitenciare; 
2. vechime în sistemul administrației penitenciare, cel puțin 3 ani; 
3. 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 juridice – toate specializările; 
 • ramura de ştiinţă ştiinţe administrative – specializarea administraţie publică. 
 • domeniul fundamental de ierarhizare ştiinţe inginereşti – toate ramurile de 

ştiinţă şi specializările; 
4. Cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (vor fi verificate prin probă practică 

eliminatorie); 
5. Aviz ORNISS de acces la informații clasificate secrete de stat conform nivelului 

prevăzut pentru post, specific fiecărei unități. Demersurile de autorizare se fac 
după concurs, numirea în funcție fiind condiționată de obținerea acestuia. Nivelul 
de acces se comunică fiecărui candidat la depunerea dosarului de înscriere. 

 
Bibliografia: 
1. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată. 
2. Legea nr.  500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 

ulterioare. 
3. Lege-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările şi completările ulterioare. 
4. Legea nr. 48/2012 privind finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a 

Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate. 
5. Legea nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice 

           6. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 



11. Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/12.06.2015, pentru 
aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice 

                        12. Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special 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; 
             14. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului 
deontologic al personalului din sistemul administraţiei penitenciare; 
 

Tematica 
1. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată; cap 2-3: Cap.2 - Organizarea şi 

conducerea contabilităţii; Cap.3 - Registrele de contabilitate. 
2. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 

ulterioare - cap 2-3; 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, execuţia bugetară, execuţia de casă bugetară, principii ale încheierii execuţiei 
bugetare.  

3. 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.  

4. Legea nr. 48/2012 privind finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate – integral. 
           5. Legea nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice – art. 7, 68 – 216. 
           6. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice – art. 8 – 147. 

7. 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. 

8. 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 – Anexa 1, punctul B. 

9. 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; Anexa 1- Norme metodologice privind angajarea, 
lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, 
evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale. 

10. 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. 

11. Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/12.06.2015, pentru 
aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice – Anexa 1. 



                        12. Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special 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; 
          14. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului deontologic 
al personalului din sistemul administraţiei penitenciare - integral; 
 

Probele de concurs: 
a) interviul psihoprofesional; 
b) proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului (se va desfăşura 

conform Metodologiei aprobate prin Decizia directorului general al Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor nr. 627 din 30 decembrie 2010 – Anexa 11, nivel I, are 
caracter eliminatoriu, se evaluează cu "admis"/"respins" iar rezultatele nu pot fi 
contestate); 

c) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor teoretice. 

  



 ŞEF SERVICIU / ŞEF BIROU (FINANCIAR - CONTABIL) 
 
Cerinţe specifice: 

1. funcționar public cu statut special, definitiv, în sistemul administrației 
penitenciare; 

2. vechime în sistemul administrației penitenciare, cel puțin 3 ani; 
3. 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; 
4. Certificat 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; 

5. Cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (vor fi verificate prin probă practică 
eliminatorie); 

6. Aviz ORNISS de acces la informații clasificate secrete de stat conform nivelului 
prevăzut pentru post, specific fiecărei unități. Demersurile de autorizare se fac 
după concurs, numirea în funcție fiind condiționată de obținerea acestuia. Nivelul 
de acces se comunică fiecărui candidat la depunerea dosarului de înscriere. 

 
Bibliografia de concurs 
 

1.  Legea contabilităţii 82/1991, cu modificările şi completările ulterioare; 
2. Legea 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. 2634/2015 privind documentele financiar-
contabile; 

5. Decret 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului 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 cu 
modificările şi completările ulterioare; 

7. 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; 

8. Lege-cadru  284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice cu modificările şi completările ulterioare; 

9. Legea nr. 48/2012  privind finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a 
penitenciarelor şi a unităţilor subordonate; 

10. Legea 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor cu modificările şi completările ulterioare; 

11. Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului 
controlului intern/managerial al entităţilor publice- Anexa 1; 

12. Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special 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; 

14. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului deontologic al 
personalului din sistemul administraţiei penitenciare; 

 
 
3.Tematica de concurs 
 

1. Legea contabilităţii 82/1991 – cap.2-4 
Cap.2 - Organizarea şi conducerea contabilităţii 

   Cap.3 - Registrele de contabilitate 
  Cap.4 - Situaţii financiare 

2. Legea 500/2002 privind finanţele publice – cap.1-4 
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 6 – 8  
   Cap.6 - Planul de conturi general 

  Cap.7 - Instrucţiunile de utilizare a conturilor contabile 
  Cap.8- Monografie privind înregistrarea în contabilitate a principalelor operaţiuni 

4. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar –
contabile ;  
Anexa 1 – Norme metodologice de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-

contabile. 
5.  Decret 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. 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; 
8. Lege-cadru  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 
9. Legea nr. 48/2012  privind finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a penitenciarelor 
şi a unităţilor subordonate-integral; 
10. Lege 293 /2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor;  

- cap.4 secţiunea 1 Drepturile funcţionarilor publici cu statut special din sistemul 
administraţiei penitenciare; 
11. Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului 
controlului intern/managerial al entităţilor publice- Anexa 1. 

             12.Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special 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; 
 14. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului deontologic al 
personalului din sistemul administraţiei penitenciare - integral; 
 
 

Probele de concurs: 
a) interviul psihoprofesional; 
b) proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului (se va desfăşura 

conform Metodologiei aprobate prin Decizia directorului general al Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor nr. 627 din 30 decembrie 2010 – Anexa 11, nivel I, are 
caracter eliminatoriu, se evaluează cu "admis"/"respins" iar rezultatele nu pot fi 
contestate); 

c) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor teoretice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ŞEF SERVICIU/ ŞEF BIROU LOGISTICĂ  



 
Cerinţe specifice: 

1. funcționar public cu statut special, definitiv, în sistemul administrației 
penitenciare; 

2. vechime în sistemul administrației penitenciare, cel puțin 3 ani; 
3. 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 juridice – toate specializările; 
        ● 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; 

4. Cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (vor fi verificate prin probă practică 
eliminatorie); 

5. Aviz ORNISS de acces la informații clasificate secrete de stat conform nivelului 
prevăzut pentru post, specific fiecărei unități. Demersurile de autorizare se fac 
după concurs, numirea în funcție fiind condiționată de obținerea acestuia. Nivelul 
de acces se comunică fiecărui candidat la depunerea dosarului de înscriere. 

 
Bibliografia de concurs: 
1. Legea nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice; 
2. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 
3. Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de 
garanţii şi răspunderea în legătura cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste, 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. 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; 
6. 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; 
7. Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2908/C/2013 privind Regulamentului pentru descrierea, 
compunerea şi modul de purtare a uniformelor şi echipamentului specific pentru funcţionarii 
publici cu statut special din sistemul administraţiei naţionale a penitenciarelor, precum şi 
regulile de acordare a drepturilor de echipament, cu modificările şi completările ulterioare; 
8. 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; 
9. Ordinul nr. 400 din 12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial 
al entităţilor publice; 



           10.Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din 
Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată;  
 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. Legea nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice – art. 7, 68 – 216; 
2. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice – art. 8 - 147 
3. 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 - 22, CAP. 4  
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. 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 - CAP 1 - Art. 9, 31-36, 55-59, 76-81; 
6. 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 - 74; 
7. Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2908/C/2013 privind Regulamentului pentru descrierea, 
compunerea şi modul de purtare a uniformelor şi echipamentului specific pentru funcţionarii 
publici cu statut special din sistemul administraţiei naţionale a penitenciarelor, precum şi 
regulile de acordare a drepturilor de echipament, cu modificările şi completările ulterioare – 
art. 5 -7 din ANEXA 4; 
8. 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. 5, 10 - 27; 
9. Ordinul nr. 400 din 12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial 
al entităţilor publice – ANEXA 1 - Codul controlului intern managerial al entităţilor publice; 

           10.Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din 
Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată - integral;  
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; 
 

 

 

 

Probele de concurs: 
a) interviul psihoprofesional; 



b) proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului (se va desfăşura 
conform Metodologiei aprobate prin Decizia directorului general al Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor nr. 627 din 30 decembrie 2010 – Anexa 11, nivel I, are 
caracter eliminatoriu, se evaluează cu "admis"/"respins" iar rezultatele nu pot fi 
contestate); 

c) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor teoretice 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ŞEF BIROU (Construcții) – Penitenciarul Craiova - Pelendava 



 
Condiţii specifice  
 

1. funcționar public cu statut special, definitiv, în sistemul administrației 
penitenciare; 

2. vechime în sistemul administrației penitenciare, cel puțin 3 ani; 
3. Studii universitare inginerești de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii 

superioare inginerești de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau 
echivalentă, domeniul fundamental de ierarhizare ştiinţe inginereşti – toate 
ramurile de ştiinţă şi specializările; 

4. Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: minim 3 ani; 
5. Cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (vor fi verificate prin probă practică 

eliminatorie); 
6. Aviz ORNISS de acces la informații clasificate secrete de stat conform nivelului 

prevăzut pentru post, specific fiecărei unități. Demersurile de autorizare se fac 
după concurs, numirea în funcție fiind condiționată de obținerea acestuia. Nivelul 
de acces se comunică fiecărui candidat la depunerea dosarului de înscriere. 

 
 

Bibliografie 
 
1) Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată cu modificările și 

completările ulterioare; 
2) Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu 

modificările și completările ulterioare; 
3) Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 pentru 

aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare; 

4) H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de 
construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare; 

5) H.G. 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, cu modificările și 
completările ulterioare; 

6) Legea nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice; 
7) Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 

8) Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea 
de garanţii şi răspunderea în legătura cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste;  

                          9) Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din 
Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată;  
             10) 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 ; 
               11) Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului 
deontologic al personalului din sistemul administraţiei penitenciare; 
 

 
 



 
Tematică 
 
1) Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările 

ulterioare , CAP l,CAP ll, CAP lll; 
2) Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu 

modificările și completările ulterioare – CAP l; 

3) Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 pentru 
aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare - integral; 

4) H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de 

construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare - integral; 
5) H.G. 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, cu modificările și 
completările ulterioare - integral; 

6) Legea nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice – art. 7, 68 – 216; 
7) Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice – art. 8 - 147 

8) 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  

9) Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din 
Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată - integral;  
            10) 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; 
             11) Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului 
deontologic al personalului din sistemul administraţiei penitenciare - integral; 
 

 

Probele de concurs: 
a) interviul psihoprofesional; 
b) proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului (se va desfăşura 

conform Metodologiei aprobate prin Decizia directorului general al Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor nr. 627 din 30 decembrie 2010 – Anexa 11, nivel I, are 
caracter eliminatoriu, se evaluează cu "admis"/"respins" iar rezultatele nu pot fi 
contestate); 

c) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor teoretice 
 
 
 
 
 
 
 

 ŞEF BIROU ( FERME AGROZOOTEHNICE) – Penitenciarul Craiova - 
Pelendava 



 
 
 Cerinţe specifice:  
 

1. funcționar public cu statut special, definitiv, în sistemul administrației 
penitenciare; 

2. vechime în sistemul administrației penitenciare, cel puțin 3 ani; 
3. studii superioare, cu diplomă de licenţă sau echivalentă, emise de instituţii acreditate 

de Ministerul Educaţiei în: ramura de ştiinţă ingineria resurselor vegetale şi animale – 
specializările agricultură, horticultură, inginerie economică în agricultură, zootehnie; 
ramura de ştiinţă medicină veterinară – specializarea medicină veterinară; 

4. Cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (vor fi verificate prin probă practică 
eliminatorie); 

5. Aviz ORNISS de acces la informații clasificate secrete de stat conform nivelului 
prevăzut pentru post, specific fiecărei unități. Demersurile de autorizare se fac 
după concurs, numirea în funcție fiind condiționată de obținerea acestuia. Nivelul 
de acces se comunică fiecărui candidat la depunerea dosarului de înscriere. 

 
Bibliografia: 
 
  
         1. Decizia nr. 511/20.09.2010 privind aprobarea îndrumarului de înfiinţare şi întreţinere 
a culturilor agricole din fermele vegetale (A.N.P.); 
          2. Decizia nr. 447/06.07.2010 privind aprobarea îndrumarului de creştere, exploatare 
şi furajare a animalelor din sectoarele zootehnice (A.N.P.);  
         3. Ordinul ministrului justiţiei nr. 963/C/05.07.2005 privind organizarea, conducerea şi 
funcţionarea gospodăriilor agrozootehnice înfiinţate în unităţile din subordinea A.N.P.;  
         4. Ordonanţa de Guvern nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe 
aflate în patrimoniul instituţiilor publice; 

                      5. Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din 
Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată;  
          6. 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; 
         7. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului deontologic al 
personalului din sistemul administraţiei penitenciare; 
 
 
 Tematica: 
         1. Decizia nr. 511/20.09.2010 privind aprobarea îndrumarului de înfiinţare şi întreţinere 
a culturilor agricole din fermele vegetale (A.N.P.) – integral; 
          2. Decizia nr. 447/06.07.2010 privind aprobarea îndrumarului de creştere, exploatare 
şi furajare a animalelor din sectoarele zootehnice (A.N.P.) – integral;  
         3. Ordinul ministrului justiţiei nr. 963/C/05.07.2005 privind organizarea, conducerea şi 
funcţionarea gospodăriilor agrozootehnice înfiinţate în unităţile din subordinea A.N.P. – 
integral;  
         4. Ordonanţa de Guvern nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe 
aflate în patrimoniul instituţiilor publice – integral;  

                      5. Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din 
Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată - integral;  



          6. 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; 
          7. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului deontologic al 
personalului din sistemul administraţiei penitenciare - integral; 
 

 

Probele de concurs: 
a) interviul psihoprofesional; 
b) proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului (se va desfăşura 

conform Metodologiei aprobate prin Decizia directorului general al Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor nr. 627 din 30 decembrie 2010 – Anexa 11, nivel I, are 
caracter eliminatoriu, se evaluează cu "admis"/"respins" iar rezultatele nu pot fi 
contestate); 

c) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor teoretice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ŞEF SERVICIU / ȘEF BIROU (PRODUCŢIE ŞI VENITURI PROPRII) 



Cerinţe specifice: 
1. funcționar public cu statut special, definitiv, în sistemul administrației 

penitenciare; 
2. vechime în sistemul administrației penitenciare, cel puțin 3 ani; 
3. 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; 
        ● domeniul fundamental de ierarhizare ştiinţe juridice 

4. Cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (vor fi verificate prin probă practică 
eliminatorie); 

5. Aviz ORNISS de acces la informații clasificate secrete de stat conform nivelului 
prevăzut pentru post, specific fiecărei unități. Demersurile de autorizare se fac 
după concurs, numirea în funcție fiind condiționată de obținerea acestuia. Nivelul 
de acces se comunică fiecărui candidat la depunerea dosarului de înscriere. 

 
 
Bibliografia de concurs: 

1. 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; 

2.  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; 

3. Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de 
garanţii şi răspunderea în legătura cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste, 
cu modificările şi completările ulterioare;  

4. Legea nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative 
de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal. 

5. Legea nr. 15 din 24 martie 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active 
corporale şi necorporale, republicată; 

6. Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din 
Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată;  

7. 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; 

8. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului deontologic al 
personalului din sistemul administraţiei penitenciare; 

 
 
 
 
Tematica: 

1. 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; 



2.  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; 

3. 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 - 22, CAP. 4;  

4.  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. 

5. Legea nr. 15 din 24 martie 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active 
corporale şi necorporale, republicată – CAP 1; 

6. Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din 
Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată - integral;  

7. 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; 

8. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului deontologic al 
personalului din sistemul administraţiei penitenciare - integral; 

 

Probele de concurs: 
a) interviul psihoprofesional; 
b) proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului (se va desfăşura 

conform Metodologiei aprobate prin Decizia directorului general al Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor nr. 627 din 30 decembrie 2010 – Anexa 11, nivel I, are 
caracter eliminatoriu, se evaluează cu "admis"/"respins" iar rezultatele nu pot fi 
contestate); 

c) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor teoretice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ŞEF SERVICIU (ACHIZIŢII PUBLICE) - Baza Aprovizionare, Gospodărire şi 
Reparaţii 

 



Cerinţe specifice: 
1. funcționar public cu statut special, definitiv, în sistemul administrației 

penitenciare; 
2. vechime în sistemul administrației penitenciare, cel puțin 3 ani; 
3. 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; 
        ● domeniul fundamental de ierarhizare ştiinţe juridice 

4. Cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (vor fi verificate prin probă practică 
eliminatorie); 

5. Aviz ORNISS de acces la informații clasificate secrete de stat conform nivelului 
prevăzut pentru post, specific fiecărei unități. Demersurile de autorizare se fac 
după concurs, numirea în funcție fiind condiționată de obținerea acestuia. Nivelul 
de acces se comunică fiecărui candidat la depunerea dosarului de înscriere. 

 
Bibliografia   
 
1. Legea nr.98/ 2016 privind achiziţiile publice; 
2. Hotărârea de Guvern nr. 395/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea 
nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 
3. Lege  nr. 101/ 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de 
lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor; 
4. Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor, republicată;  
5. 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; 
6. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului deontologic al 
personalului din sistemul administraţiei penitenciare; 
 
Tematica   
1. Legea nr.98/ 2016 privind achiziţiile publice - integral; 
2. Hotărârea de Guvern nr. 395/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea 
nr. 98/2016 privind achiziţiile publice - integral; 
3. Legea  nr. 101/ 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire  a 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de 
lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului 
Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor – CAP II, III,IV; 
4. Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor, republicată - integral;  



5. 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; 
6.Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului deontologic al 
personalului din sistemul administraţiei penitenciare - integral; 
 
Probele de concurs: 

a) interviul psihoprofesional; 
b) proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului (se va 

desfăşura conform Metodologiei aprobate prin Decizia directorului general al 
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 627 din 30 decembrie 2010 – Anexa 
11, nivel I, are caracter eliminatoriu, se evaluează cu "admis"/"respins" iar 
rezultatele nu pot fi contestate); 

c) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor teoretice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ŞEF BIROU – CONTROL A CALITĂŢII ÎN CONSTRUCŢII ŞI CADASTRU – 
Baza Aprovizionare, Gospodărire şi Reparaţii 

 
Condiţii specifice  



1. funcționar public cu statut special, definitiv, în sistemul administrației 
penitenciare; 

2. vechime în sistemul administrației penitenciare, cel puțin 3 ani; 
3. Studii universitare inginerești de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii 

superioare inginerești de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, 
specializarea construcții civile, industriale și agricole, căi ferate, drumuri și poduri, 
construcții și fortificații, amenajări și construcții hidrotehnice, construcții miniere, 

inginerie sanitară și protecția mediului, îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală, 
inginerie civilă, inginerie urbană și dezvoltarea regională, infrastructura transporturilor 
metropolitane, drumuri, poduri și infrastructuri militare 

4. Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: minim 5 an 
5. Cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (vor fi verificate prin probă practică 

eliminatorie); 
6. Aviz medical de la medicina muncii cu specificația “apt pentru lucrul la înălțime” 
7. Aviz ORNISS de acces la informații clasificate secrete de stat conform nivelului 

prevăzut pentru post, specific fiecărei unități. Demersurile de autorizare se fac 
după concurs, numirea în funcție fiind condiționată de obținerea acestuia. Nivelul 
de acces se comunică fiecărui candidat la depunerea dosarului de înscriere. 
 
 
Bibliografie 
1) Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată cu modificările și 

completările ulterioare; 
2) Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu 

modificările și completările ulterioare; 
3) Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 pentru 

aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare; 

4) H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de 
construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare; 

5) H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în 
construcții, cu modificările și completările ulterioare; 

6) H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare 
tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, cu modificările și 
completările ulterioare; 

7) H.G. 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, cu modificările și 
completările ulterioare; 

8) Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței nr. 863/2008 pentru 
aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului 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", cu modificările și completările ulterioare; 

9) Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată,  cu 
modificările și completările ulterioare; 

10) Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței nr. 486/500/2007 
pentru aprobarea Procedurii privind emiterea acordului de către Inspectoratul de Stat în 
Construcții pentru intervenții în timp asupra construcțiilor existente, cu modificările și 
completările ulterioare; 



11) Normativ P 130/1999 privind comportarea în timp a construcțiilor; 
                         12) Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special 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; 
             14) Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului 
deontologic al personalului din sistemul administraţiei penitenciare; 
 

Tematică 
1) Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările 

ulterioare – cap I, – cap II, cap III  ; 
2) Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu 

modificările și completările ulterioare - cap I; 
3) Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței nr. 839/2009 pentru 

aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare - integral; 

4) H.G. nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de 
construcții și instalații aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare - integral; 

5) H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în 
construcții, cu modificările și completările ulterioare – anexa 2 -  Regulament  privind 
conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii, anexa 3 - Regulament privind stabilirea 
categoriei de importanţă a construcţiilor, anexa 4 – Regulament privind urmărirea comportării 
în exploatare, intervenţiile în timp şi postutilizarea construcţiilor, anexa 5 – Regulament 
privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi echipamente noi în construcţii; 

6) H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare și expertizare 
tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a construcțiilor, cu modificările și 
completările ulterioare - integral; 

7) H.G. 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, cu modificările și 
completările ulterioare - integral; 

8) Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței nr. 863/2008 pentru 
aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului 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", cu modificările și completările ulterioare - 
integral; 

9) Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată,  cu 
modificările și completările ulterioare - integral; 

10) Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței nr. 486/500/2007 
pentru aprobarea Procedurii privind emiterea acordului de către Inspectoratul de Stat în 
Construcții pentru intervenții în timp asupra construcțiilor existente, cu modificările și 
completările ulterioare - integral; 

11) Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările 
ulterioare - integral; 

                         12) Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special 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; 
             14) Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului 
deontologic al personalului din sistemul administraţiei penitenciare - integral; 

 

Probele de concurs: 
a) interviul psihoprofesional; 
b) proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului (se va desfăşura 

conform Metodologiei aprobate prin Decizia directorului general al Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor nr. 627 din 30 decembrie 2010 – Anexa 11, nivel I, are 
caracter eliminatoriu, se evaluează cu "admis"/"respins" iar rezultatele nu pot fi 
contestate); 

c) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor teoretice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ŞEF BIROU (TIPOGRAFIE) – Baza Aprovizionare, Gospodărire şi Reparaţii 
 
Cerinţe specifice: 

1. funcționar public cu statut special, definitiv, în sistemul administrației 
penitenciare; 



2. vechime în sistemul administrației penitenciare, cel puțin 3 ani; 
3. 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; 
        ● domeniul fundamental de ierarhizare ştiinţe juridice 

4. Cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (vor fi verificate prin probă practică 
eliminatorie); 

5. Aviz ORNISS de acces la informații clasificate secrete de stat conform nivelului 
prevăzut pentru post, specific fiecărei unități. Demersurile de autorizare se fac 
după concurs, numirea în funcție fiind condiționată de obținerea acestuia. Nivelul 
de acces se comunică fiecărui candidat la depunerea dosarului de înscriere. 

 
 
Bibliografia: 
1. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2938 din 28.08.2012 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind 
desfăşurarea activităţii de producţie bugetară în unităţile subordonate Administraţiei 
Naţionale  Penitenciarelor; 
2. 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; 
3. 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; 
4. Hotărârea de Guvern  Nr. 756/2016 din 12 octombrie 2016 pentru organizarea, 
funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi pentru modificarea 
Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei 
5. Managementul producției (ediție revizuita)  autor prof.univ.dr. Florica Badea,  
           (http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=494) 

           6.Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor, republicată;  
7. 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; 
8. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului deontologic al 
personalului din sistemul administraţiei penitenciare; 
 
 
 
 
 
Tematica: 
1. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2938 din 28.08.2012 pentru a probarea Instrucţiunilor privind 
desfăşurarea activităţii de producţie bugetară în unităţile subordonate Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor – integral; 



2.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; 
3. 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; 
4. Hotărârea de Guvern  Nr. 756/2016 din 12 octombrie 2016 pentru organizarea, 
funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi pentru modificarea 
Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei - 
integral 
5. Managementul producției (ediție revizuita)  autor prof.univ.dr. Florica Badea,       
(http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=494), Capitolul 6 -Sisteme de 
organizare in timp a producției. Ciclul de producție  și Capitolul 10 -Planificarea, funcție a 

managementului producției  
            6. Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din 

Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată - integral;  
7. 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; 
8. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului deontologic al 
personalului din sistemul administraţiei penitenciare - integral; 
 

 

Probele de concurs: 
a) interviul psihoprofesional; 
b) proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului (se va desfăşura 

conform Metodologiei aprobate prin Decizia directorului general al Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor nr. 627 din 30 decembrie 2010 – Anexa 11, nivel I, are 
caracter eliminatoriu, se evaluează cu "admis"/"respins" iar rezultatele nu pot fi 
contestate); 

c) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor teoretice 
 
 

http://www.biblioteca-digitala.ase.ro/biblioteca/carte2.asp?id=494
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