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Ø DIRECTOR ADJUNCT / ŞEF SERVICIU SIGURANŢA DEŢINERII ŞI REGIM 
PENITENCIAR – SURSĂ INTERNĂ  
 
 

           Cerinţe specifice: 
I. funcţionar public cu statut special, definitiv, în sistemul administraţiei penitenciare; 
II. vechime în sistemul administraţiei penitenciare, cel puţin 3 ani; 
III. studii: studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, emise de 

instituţii acreditate de Ministerul Educaţiei; 
IV. cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (vor fi verificate prin probă practică 

eliminatorie); 
V. aviz ORNISS de acces la informaţii clasificate secrete de stat conform nivelului 

prevăzut pentru post, specific fiecărei unităţi. Demersurile de autorizare se fac după 
concurs, numirea în funcţie fiind condiţionată de obţinerea acestuia. Nivelul de acces 
se comunică fiecărui candidat la depunerea dosarului de înscriere. 
 
 

          Bibliografie: 
1. Legea nr. 254/2014 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele 

judiciare în cursul procesului penal; 
2. Hotărârea Guvernului Nr. 157/2016 din 10 martie 2016 pentru aprobarea Regulamentului 

de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de 
libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal; 

3. Ordinul ministrului justiţiei nr. 1676/C/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind 
siguranţa locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; 

4. 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,  

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

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. Legea nr. 254/2014 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele 
judiciare în cursul procesului penal – integral,  cu excepţia Titlul IV capitolul 1 art.107-
114, 116-119 şi capitolul III; 

2. Hotărârea Guvernului  Nr. 157/2016 din 10 martie 2016 pentru aprobarea Regulamentului 
de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de 
libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal – integral, cu excepţia 
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Titlul IV capitolul 1 art.231-259, 261-266 şi capitolul III; 
3. Regulamentul privind siguranţa locurilor de deţinere  din subordinea Administraţiei 

Naţionale a Penitenciarelor aprobat prin OMJ 1676/2010 - integral; 
4. 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; 

i. Capitolul 2- Siguranţa Personală: 2.1- Abilităţi de comunicare, 2.2-Luarea 
de ostatici; 

ii. Capitolul 3 - Mijloace de imobilizare: 3.2. Principiile utilizării mijloacelor de 
imobilizare; 

iii. Capitolul 7- Informări despre utilizarea tehnicilor şi mijloacelor de 
imobilizare. 

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



 

Str.Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România 
www.anp.gov.ro 

 

 
Ø ŞEF SERVICIU / ŞEF BIROU SIGURANŢA DEŢINERII – SURSĂ INTERNĂ 

 
            Cerinţe specifice: 

I.    funcţionar public cu statut special, definitiv, în sistemul administraţiei penitenciare; 
II. vechime în sistemul administraţiei penitenciare, cel puţin 3 ani; 
III. studii: studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, emise de 

instituţii acreditate de Ministerul Educaţiei; 
IV. cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (vor fi verificate prin probă practică 

eliminatorie); 
V. aviz ORNISS de acces la informaţii clasificate secrete de stat conform nivelului 

prevăzut pentru post, specific fiecărei unităţi. Demersurile de autorizare se fac după 
concurs, numirea în funcţie fiind condiţionată de obţinerea acestuia. Nivelul de acces 
se comunică fiecărui candidat la depunerea dosarului de înscriere. 

 
         Bibliografie: 

1. Legea nr. 254/2014 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele 
judiciare în cursul procesului penal; 
2. Hotărârea Guvernului Nr. 157/2016 din 10 martie 2016 pentru aprobarea Regulamentului 
de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de 
libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal; 
3. Ordinul ministrului justiţiei nr. 1676/C/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind 
siguranţa locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; 
4. 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; 
5. Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/12.06.2015, pentru aprobarea 
Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice; 
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. Legea nr. 254/2014 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele 
judiciare în cursul procesului penal – integral, cu excepţia Titlul IV capitolul 1 art.107-114, 
116-119 şi capitolul III; 
2. Hotărârea Guvernului  Nr. 157/2016 din 10 martie 2016 pentru aprobarea Regulamentului 
de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de 
libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal – integral, cu excepţia Titlul 
IV capitolul 1 art.231-259, 261-266 şi capitolul III; 
3. Regulamentul privind siguranţa locurilor de deţinere  din subordinea Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor aprobat prin OMJ 1676/2010 - integral; 
4. Manualul privind structurile asociate pentru măsuri de securitate specială, constrângere şi 
control precum şi pentru utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de imobilizare: Volumul I - Siguranţa 
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Personal: 
• 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 

5. Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/12.06.2015, pentru aprobarea 
Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice – Anexa 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. 
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Ø ŞEF SERVICIU / ŞEF BIROU REGIM PENITENCIAR – SURSĂ INTERNĂ 

 

Cerinţe specifice: 
I.    funcţionar public cu statut special, definitiv, în sistemul administraţiei penitenciare; 
II. vechime în sistemul administraţiei penitenciare, cel puţin 3 ani; 
III. studii: studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, emise de 

instituţii acreditate de Ministerul Educaţiei; 
IV. cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (vor fi verificate prin probă practică 

eliminatorie); 
V. aviz ORNISS de acces la informaţii clasificate secrete de stat conform nivelului 

prevăzut pentru post, specific fiecărei unităţi. Demersurile de autorizare se fac după 
concurs, numirea în funcţie fiind condiţionată de obţinerea acestuia. Nivelul de acces 
se comunică fiecărui candidat la depunerea dosarului de înscriere. 

Bibliografie: 
1. 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; 

2. Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr. 157/2016;  

3. Recomandarea Comitetului de miniştri ai statelor membre referitoare la regulile 
penitenciare europene - Rec, (2006)2” (adoptată la 11.01.2006); 

4. Ordinul ministrului justiţiei nr. 1676/C/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind 
siguranţa locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor; 

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

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.    Legea nr. 254/2014 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de 

organele judiciare în cursul procesului penal – integral, cu excepţia Titlul IV 
capitolul 1 art.107-114, 116-119 şi capitolul III; 

2. Hotărârea Guvernului  Nr. 157/2016 din 10 martie 2016 pentru aprobarea 
Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a 
măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului 
penal – integral, cu excepţia Titlul IV capitolul 1 art.231-259, 261-266 şi capitolul 
III; 
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3. 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). 

4. Ordinul ministrului justiţiei nr. 1676/C/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind 
siguranţa locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor - integral; 

5. Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/12.06.2015, pentru aprobarea 
Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice – Anexa 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. 
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Ø  ŞEF SECŢIE DEŢINERE (INTERIOARĂ / EXTERIOARĂ) ŞI ŞEF TURĂ – SURSĂ 
INTERNĂ 
 

Cerinţe specifice: 
I.   funcţionar public cu statut special, definitiv, în sistemul administraţiei penitenciare; 

II.   vechime în sistemul administraţiei penitenciare, cel puţin 3 ani; 
III.   studii: studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, emise de 

instituţii acreditate de Ministerul Educaţiei; 
IV. cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (vor fi verificate prin probă practică 

eliminatorie); 
V.   aviz ORNISS de acces la informaţii clasificate secrete de stat conform nivelului 

prevăzut pentru post, specific fiecărei unităţi. Demersurile de autorizare se fac după 
concurs, numirea în funcţie fiind condiţionată de obţinerea acestuia. Nivelul de acces 
se comunică fiecărui candidat la depunerea dosarului de înscriere. 

Bibliografie: 
1. 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; 

2. Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
157/2016; 

3. Ordinul ministrului justiţiei nr. 1676/C/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind 
siguranţa locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor; 

4. 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; 

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.  Legea nr. 254/2014 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele 

judiciare în cursul procesului penal – integral, cu excepţia Titlul IV capitolul 1 
art.107-114, 116-119 şi capitolul III; 

2. Hotărârea Guvernului  Nr. 157/2016 din 10 martie 2016 pentru aprobarea 
Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a 
măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal 
– integral, cu excepţia Titlul IV capitolul 1 art.231-259, 261-266 şi capitolul III; 
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3. Ordinul ministrului justiţiei nr. 1676/C/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind 
siguranţa locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor - integral; 

4. 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. 
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. 
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Ø ŞEF BIROU DETAŞAMENT DE  INTERVENŢIE – SURSĂ INTERNĂ 

    Cerinţe specifice: 
I. funcţionar public cu statut special, definitiv, în sistemul administraţiei penitenciare; 

II. vechime în sistemul administraţiei penitenciare, cel puţin 3 ani; 
III. studii: studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, emise de 
      instituţii acreditate de Ministerul Educaţiei; 
IV. certificat de Formator / Formator de formator; 
V. limita minimă de înălţime 1,75 cm; 
VI. cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (vor fi verificate prin probă practică   

eliminatorie); 
VII. abilităţi şi cunoştinţe în tehnici de autoapărare şi imobilizare (vor fi verificate prin 

probă practică eliminatorie); 
VIII. aviz ORNISS de acces la informaţii clasificate secrete de stat conform nivelului 

prevăzut pentru post, specific fiecărei unităţi. Demersurile de autorizare se fac după 
concurs, numirea în funcţie fiind condiţionată de obţinerea acestuia. Nivelul de acces 
se comunică fiecărui candidat la depunerea dosarului de înscriere. 
 

           Bibliografie: 
1. 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; 

2. Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 
157/2016; 

3. Ordinul ministrului justiţiei nr. 1676/C/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind 
siguranţa locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; 

4. 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;  

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. Legea nr. 254/2014 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele 
judiciare în cursul procesului penal: 

Ø Titlul III   
• capitolul II – art.15 - 26, 
•  capitolul III – art. 30-38, 
•  capitolul V – art. 71-73,81-82, 
• capitolul IX – art.98,101-104  

Ø Titlul VI – art.185,186; 
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2. Hotărârea Guvernului  Nr. 157/2016 din 10 martie 2016 pentru aprobarea Regulamentului 
de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de 
libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal: 

Ø Titlul III  
• capitolul II – art.13 – 30,  
• capitolul III – secţiunea a 4 a, secţiunea a 5 a, secţiunea a 6 a, secţiunea a 

7 a,  
• capitolul V – art. 162 – 166,  
• capitolul IX art. 208,209, 215 - 226; 

3. Ordinul ministrului justiţiei nr. 1676/C/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind 
siguranţa locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - 
integral; 

4. 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 – 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, are caracter 
eliminatoriu, se evaluează cu "admis"/"respins" iar rezultatele nu pot fi contestate); 

c)  proba practică de verificare a abilităţilor şi cunoştinţelor în tehnici de autoapărare şi 
imobilizare, necesare îndepliniri atribuţiilor de serviciu specifice grupelor de 
intervenţie (se va desfăşura conform Metodologiei aprobate prin Decizia directorului 
general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 627 din 30 decembrie 2010 
– Anexa 3, are caracter eliminatoriu, se evaluează cu "admis"/"respins" iar 
rezultatele nu pot fi contestate); 

d)  proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor teoretice. 
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Ø ŞEF SERVICIU / ŞEF BIROU EVIDENŢĂ DEŢINUŢI ŞI ORGANIZAREA MUNCII) – 
SURSĂ INTERNĂ 

 

         Cerinţe specifice: 
I.  funcţionar public cu statut special, definitiv, în sistemul administraţiei penitenciare; 
II.  vechime în sistemul administraţiei penitenciare, cel puţin 3 ani; 
III.  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;  

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

V.  aviz ORNISS de acces la informaţii clasificate secrete de stat conform nivelului 
prevăzut pentru post, specific fiecărei unităţi. Demersurile de autorizare se fac după 
concurs, numirea în funcţie fiind condiţionată de obţinerea acestuia. 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. Codul penal - Legea nr. 15 /1968;  
3. Codul Penal nou - Legea nr. 286/2009;  
4. Codul de procedură penală Legea nr. 135/2010;  
5. Hotărârea Guvernului nr. 157/10.03.2016 pentru aprobarea Regulamentului de 

aplicare a Legii 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de 
libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

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

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. 
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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:  

 
Ø 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 autorităţi  
                                                                              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 - integral 
• Capitolul VIII – Liberarea Condiţionată - integral 
• Capitolul X – Documentele întocmite de administraţia penitenciarului-integral  

 
Ø Titlul IV- Executarea măsurilor preventive privative de libertate.  

• Capitolul I - Executarea măsurilor preventive privative de libertate în centrele  
                                                      de reţinere şi arestare preventivă 

                                   art.115 Transferarea persoanelor arestate preventiv in penitenciar 
• Capitolul II - Executarea măsurilor preventive privative de libertate în centrele  
                                         de reţinere şi arestare preventivă din penitenciare 

                                     Art. 120 Centrele de arestare preventiva 
                                     Art. 121 Executarea arestării preventive in cursul judecăţii  
 
2.  Codul penal vechi Legea nr. 15 /1968 cu completările şi modificările ulterioare:  
                     Titlul III. Pedepsele  

• Secţiunea I. Detenţiunea pe viaţă  
• Secţiunea II. Închisoarea - art.57, 59, 59 1, 60, 61  

 
3. Codul penal nou Legea 286/2009  
                     Titlul III. Pedepsele 
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Ø Capitolul II. Pedepsele principale 
• Secţiunea 1. Detenţiunea pe viaţă 
• Secţiunea a 2-a. Închisoarea 

Ø Capitolul V. Individualizarea pedepselor 
• Secţiunea a 6-a.Liberarea condiţionată  

 
4. Codul de procedură penală Legea 135/2010  
           Partea generală  
                    Titlul V. Măsurile preventive şi alte măsuri procesuale  

Ø 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  
        Partea specială  
                    Titlul V. Executarea hotărârilor penale  

Ø Cap. II. Punerea în executare a hotărârilor  
• Secţiunea 1. Punerea în executare a pedepselor 

principale – art.555, 556, 557, 558.  
Ø Cap. III. Alte dispoziţii privind executarea  

• Secţiunea 1^1. 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  

Ø Cap. IV. Dispoziţii comune  
 

5. Hotărârea Guvernului nr. 157/10.03.2016 pentru aprobarea Regulamentului de 
aplicare a Legii 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de 
libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi 
completările ulterioare : 
          Titlul III - Executarea pedepselor privative de libertate 

Ø Capitolul III - Regimurile de executare a pedepselor privative de 
                                               libertate 

• Sectiunea 8- Stabilirea şi schimbarea regimului de   
                                           executare 

Ø Capitolul IV -  Conditiile de detenţie 
• Sectiunea 1 Primirea detinutilor 
• Secţiunea a 2-a Transferarea deţinuţilor 
• Secţiunea a 4-a Punerea în libertate 

Ø Capitolul VI – Munca prestată de deţinuţi, 
Ø Capitolul VIII – Liberarea condiţionată,  
Ø Capitolul X – Documente întocmite de administraţia  
                                              penitenciarului,  
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           Titlul V – Dispoziţii privind executarea măsurilor educative privative de  
                                                                             libertate. 

Ø Capitolul II Organizarea executării măsurii internării într-un 
centru educativ şi într-un centru educativ şi într-un centru de detenţie – integral; 

Ø Capitolul III Regimurile de executare a măsurilor  educative 
privative de libertate – integral 

Ø Capitolul IV Condiţiile internării – integral 
Ø Capitolul VI Munca prestată de către persoanele internate – 

integral 
Ø Capitolul X Liberarea persoanelor internate, înlocuirea măsurii 

internării într-un centru cu măsura educativă a asistării zilnice, continuarea 
executării măsurii educative privative de libertate în penitenciar – integral 

 
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 – Integral; 

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 – integral. 

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

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. 
 


