
 
    

Anexa 2 la Anunţul de concurs  nr. 40763/30.05.2018 
 
 
 ŞEF BIROU - RESURSE UMANE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ 
 
 
     Condiţii specifice 
 

I. studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă emise de instituţii 
acreditate de Ministerul Educaţiei; 

II. cunoştinţe de operare pe calculator, nivel I (vor fi verificate prin proba practică eliminatorie); 
III. aviz ORNISS / autorizaţie de acces la informaţii clasificate 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 şi tematică 
 

1. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2478/C/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind 
condiţiile de participare, organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea, prin 
avansare în funcţie, trecerea agenţilor în corpul ofiţerilor şi din sursă externă, a posturilor 
vacante de funcţionar public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu 
modificările şi completările ulterioare - integral; 

2. Ordinul ministrului justiţiei nr. 1662/C/2011 pentru aprobarea Competenţelor de gestiune a 
resurselor umane ale ministrului justiţiei, directorului general al Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor şi directorilor unităţilor subordonate acesteia - integral; 

3. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2398/C/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind condiţiile 
în care funcţionarii publici cu statut special definitivi din sistemul administraţiei penitenciare 
pot fi schimbaţi din funcţiile deţinute, cu modificările şi completările ulterioare - integral; 

4. Ordinul ministrului justiţiei nr.  2397/C/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind condiţiile 
în care funcţionarii publici cu statut special definitivi din sistemul administraţiei penitenciare 
pot fi mutaţi în alte unităţi ale sistemului administraţiei penitenciare, cu modificările şi 
completările ulterioare - integral; 

5. Ordinul ministrului justiţiei nr. 18/C/2009 privind criteriile pentru avansarea funcţionarilor 
publici cu statut special într-o funcţie imediat superioară la aceeaşi poziţie din statul de 
organizare şi funcţionare, cu modificările şi completările ulterioare – integral; 

6. Ordinul ministrului justiţiei nr. 3406/C/2012 pentru aprobarea Sistemului de evidenţă a 
datelor pentru personalul din sistemul administraţiei penitenciare, cu modificările şi 
completările ulterioare – integral; 

7. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2980/C/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
condiţiile în care se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei funcţionarilor publici cu statut 



 
special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri 
din Ministerul Justiţiei, Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate 
acesteia – integral;  

8. Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare 
- integral; 

9. Ordinul comun nr. M.24/30/8147/2016 pentru aprobarea Metodologiei de întocmire a 
dosarului de pensionare - integral; 

10. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară 
pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare – art. 2, art. 7, art. 11, art. 
12, art. 13 alin. 1, art. 15 alin. 1, art. 22;  

11. Hotărârea Guvernului nr. 1294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu 
condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice pentru cadrele militare în 
activitate, cu modificările şi completările ulterioare – integral, cu excepţia anexelor; 

12. Ordinul ministrului justiţiei nr. 1658/C/2002 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor 
cu condiţii deosebite, condiţii speciale şi alte condiţii, specifice pentru cadrele militare în 
activitate, cu modificările şi completările ulterioare – integral; 

13. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2855/C/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind 
organizarea şi desfăşurarea pregătirii profesionale a funcţionarilor publici din sistemul 
administraţiei penitenciare - integral; 

14. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2793/C/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare 
şi desfăşurare a perioadei de stagiu, a cursurilor de specializare şi a evaluării pentru 
definitivarea în funcţie a funcţionarilor publici debutanţi din sistemul administraţiei 
penitenciare – integral; 

15. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2412/C/2013 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi 
desfăşurare a concursului de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de 
Penitenciare Târgu Ocna şi a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de 
certificare a calificării profesionale de agent de penitenciare la Şcoala Naţională de Pregătire 
a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna, cu modificările şi completările ulterioare – Anexa 1 
-  Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere; 

16. Hotărârea Guvernului nr. 1946/2004 privind condiţiile în baza cărora funcţionarul public  cu 
statut special din sistemul administraţiei penitenciare are dreptul la concedii de odihnă, de 
studii, învoiri plătite şi concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament şi recuperare, cu 
modificările şi completările ulterioare  - cap. 3; 

17. Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 302/2013 pentru 
aprobarea Regulamentului privind activităţile de psihologia personalului în sistemul 
administraţiei penitenciare – Anexa : titlul II – secţiunea 1; 

18. Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului 
controlului intern managerial al entităţilor publice – integral; 

19. Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - integral; 

20. 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. 627/2010 – 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 – TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢII 

   
   Condiţii specifice: 
 

I. studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, emise de instituţii 
acreditate de Ministerul Educaţiei în: 

 domeniul fundamental matematică şi ştiinţe ale naturii  

 ramura de ştiinţă matematică – toate specializările; 

 ramura de ştiinţă informatică – toate specializările; 

 ramura de ştiinţă fizică – specializările : fizică, fizică - informatică; 

 ramura de ştiinţă chimie şi inginerie chimică – specializările: ingineria şi 
informatica proceselor chimice şi biochimice, inginerie chimică 

 domeniul fundamental ştiinţe inginereşti 

 ramura de ştiinţă ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei 
– toate specializările; 

 ramura de ştiinţă inginerie electrică, electronică şi telecomunicaţii – toate 
specializările; 

 ramura de ştiinţă inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi  
         management – toate specializările; 

 domeniul fundamental ştiinţe sociale 

 ramura de ştiinţă ştiinţe economice, domeniile de licenţă cibernetică 
statistică şi infirmatică economică – toate specializările; 

 orice domeniu, ramură de ştiinţă sau specializare, dacă îndeplineşte cel puţin una 
dintre condiţiile: 

 deţine cel puţin certificare MCSA pentru sisteme de operare Windows 
Server (oricare din ultimele 3 versiuni) sau CCNA Security; 

 a absolvit studii masterale sau postuniversitare cu durata minimă de 1 
an şi 6 luni, în specializarea informatică; 

 deţine un certificat de absolvire, recunoscut de Ministerul Educaţiei 
Naţionale sau Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, a unui curs de 
specializare în una dintre ocupaţiile prevăzute în Codul Ocupaţional 
Român pentru ramura 25 „specialişti în tehnologia informaţiei şi 
comunicaţiilor”. 

II. cunoştinţe tehnice de nivel mediu în domeniile : (vor fi verificate prin probă practică  
                                                                                               eliminatorie); 

 creare şi administrare baze de date (SQL Server 2008, 2012, 2014 sau 2016); 

 mediul de dezvoltare .NET, cu precădere, sau alte medii de dezvoltare; 

 limbaje de programare folosite sub mediul de dezvoltare .NET; 

 administrare reţea locală de calculatoare; 

 sisteme de operare tip server (Windows 2008R2, 2012R2, 2016); 

 sisteme de operare workstation (Windows 7, 8.1,10). 



 
III. aviz ORNISS / autorizaţie de acces la informaţii clasificate 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. Hotărârea de Guvern nr. 585/2002 privind aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a 

informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare; 
2. Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 309/2011 privind 

aprobarea Normelor elementare de exploatare a resurselor informatice şi de comunicaţii IT 
de către utilizatori din sistemul administraţiei penitenciare; 

3. http://ebooks.bharathuniv.ac.in/gdlc1/gdlc1/Computer%20Science%20Books/microsoft_sq
lL_server_blackbook.pdf;  

4. http://tminfo.ro/upload/files/410682583Manual_final.pdf; 
5. http://gate.upm.ro/retele/DOCs-Course_Labs/Curs/Retele_Calculatoare-Curs_2.pdf; 
6. Management de la teorie la practică, Viorel Cornescu ş.a., Editura Universităţii din Bucureşti, 

2004: http://isop.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2016/07/management_general.pdf; 
7. Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului 

controlului intern managerial al entităţilor publice; 
8. Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia 

Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
9. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului deontologic al 

personalului din sistemul administraţiei penitenciare; 
 
 

    Tematica: 
 

1. Hotărârea de Guvern nr. 585/2002 privind aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a 
informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare – cap. II, VIII, 
IX; 

2. Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 309/2011 privind 
aprobarea Normelor elementare de exploatare a resurselor informatice şi de comunicaţii IT 
de către utilizatori din sistemul administraţiei penitenciare - integral; 

3. Microsoft SQL Server Black Book – cap. 5, 6, 7; 
4. Introducere în Programarea .Net Framework – integral; 
5. Reţele de calculatoare – integral; 
6. Management de la teorie la practică – cap. 2, 4, 9, 10, 11; 
7. Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului 

controlului intern managerial al entităţilor publice – integral; 
8. Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia 

Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – integral; 

http://ebooks.bharathuniv.ac.in/gdlc1/gdlc1/Computer%20Science%20Books/microsoft_sqlL_server_blackbook.pdf
http://ebooks.bharathuniv.ac.in/gdlc1/gdlc1/Computer%20Science%20Books/microsoft_sqlL_server_blackbook.pdf
http://tminfo.ro/upload/files/410682583Manual_final.pdf
http://gate.upm.ro/retele/DOCs-Course_Labs/Curs/Retele_Calculatoare-Curs_2.pdf
http://isop.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2016/07/management_general.pdf


 
9. 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 aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu (se va 

desfăşura conform Metodologiei aprobate prin Decizia directorului general al Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor nr. 627/2010 – Anexa 9, are caracter eliminatoriu, se evaluează 
cu "admis"/"respins" iar rezultatele nu pot fi contestate); 

c) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor teoretice 
 

 
 

 


