
 
   Anexa 2 la Anunţul de concurs nr. 38983 /08.06.2018 

 
 
OFIŢER - ECONOMIST (FINANCIAR - CONTABILITATE) 

 
 

    Condiţii specifice: 
 

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

 ramura de ştiinţă ştiinţe economice – orice specializare; 

 ramura de ştiinţă ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – specializarea 
management economico – financiar; 

II. cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (vor fi verificate prin probă 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: 
 

1. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
2. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
3. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de 
conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

4. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile; 
5. Decret nr. 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 şi a Codului specific de 
norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar 
preventiv propriu, republicat, 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. Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea 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. Hotărârea Guvernului nr. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor 

şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul 
deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

11. Hotărârea Guvernului nr. 1398/2007 privind drepturile de transport ale funcţionarilor publici 
cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

12. Ordinul ministrului justiţiei nr. 1846/C/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi 
capitalurilor proprii din sistemul administraţiei penitenciare; 

13. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei 
indicatorilor privind finanţele publice; 

14. Ordinul ministrului justiţiei 1760/C/2013 pentru aprobarea Metodologiei privind stabilirea 
răspunderii patrimoniale a funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei 
penitenciare; 

15. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul 
instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

17. 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, cu modificările şi completările ulterioare : 

 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 1 - Dispoziţii generale 

 Cap 2 - Secţiunea 1 – Principii şi reguli bugetare 
          - Secţiunea 2 – Competenţe şi responsabilităţi în procesul bugetar: 

Aprobarea bugetelor, categorii de ordonatori de credite şi rolul acestora, responsabilităţile 

ordonatorilor de credite 

 Cap 3 - Secţiunea 1 – Proceduri privind elaborarea bugetelor 
                            - Secţiunea 4- Principii în execuţia bugetară şi execuţia bugetară,  
                                execuţia de casă bugetară, principii ale încheierii execuţiei bugetare 

 Cap 4 – Finanţele instituţiilor publice 
3. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de 
conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi 
completările ulterioare  



 
 Cap.1 - Dispoziţii generale 

 Cap.3 - Prevederi referitoare la elementele de bilanţ 

 Cap.4 - Prevederi referitoare la elementele din contul de rezultat patrimonial 

 Cap.6 - Planul de conturi general 

 Cap.7 - Instrucţiunile de utilizare a conturilor contabile 

 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 nr. 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 şi a Codului specific de 
norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar 
preventiv propriu, republicat, cu modificările şi completările ulterioare 

 Anexa 1– Norme metodologice generale referitoare la exercitarea controlului 
financiar preventiv - pct. A - Dispoziţii generale şi pct. 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, 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; 

8. Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările şi completările ulterioare 

 Anexa VI - Cap.II - sectiunea  2 : Soldele de funcţie şi salariile de funcţie şi 
secţiunea 3: Drepturi specifice activităţii desfăşurate în instituţiile publice de 
apărare, ordine publică şi securitate naţională; 

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

10. Hotărârea Guvernului nr. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor 
şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul 
deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările 
ulterioare - integral; 

11. Hotărârea Guvernului nr. 1398/2007 privind drepturile de transport ale funcţionarilor publici 
cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu modificările şi completările 
ulterioare - integral; 



 
12. Ordinul ministrului justiţiei nr. 1846/C/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi 
capitalurilor proprii din sistemul administraţiei penitenciare - integral; 

13. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei 
indicatorilor privind finanţele publice - Anexele nr.8 și 10; 

14. Ordinul ministrului justiţiei 1760/C/2013 pentru aprobarea Metodologiei privind stabilirea 
răspunderii patrimoniale a funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei 
penitenciare - integral; 

15. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul 
instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare – integral; 

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

17. 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. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 OFIŢER (CONSTRUCŢII)  

 
 

    Condiţii specifice  
 

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

 domeniul fundamental ştiinţe inginereşti, ramura de ştiinţă inginerie civilă, domeniul 
de licenţă inginerie civilă - toate specializările;  

II. cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (vor fi verificate prin probă 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  

1. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare;  

2. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

3. Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei nr. 839/2009 pentru aprobarea 
normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor 
de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;  

4. Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 500027/2017 
privind aprobarea Instrucţiunilor de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente 
acestora care se execută la clădirile şi construcţiile speciale din patrimoniul Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate; 

5. Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în 
construcţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

6. Hotărârea Guvernului. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi 
expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor;  

7. Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 757/2017 privind 
aprobarea Normelor tehnice pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la clădirile şi 
construcţiile speciale din patrimoniul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor 
subordonate, cu modificările şi completările ulterioare; 

8. Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

10. 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 construcţii, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare – cap. I, cap. II, cap. III;  

2. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare – cap. I;  

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

4. Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 500027/2017 
privind aprobarea Instrucţiunilor de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente 
acestora care se execută la clădirile şi construcţiile speciale din patrimoniul Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate - integral; 

5. Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în 
construcţii, cu modificările şi 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. Hotărârea Guvernului. nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare şi 
expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor - integral;  

7. Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 757/2017 privind 
aprobarea Normelor tehnice pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la clădirile şi 
construcţiile speciale din patrimoniul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor 
subordonate, cu modificările şi completările ulterioare - integral; 

8. Hotărârea de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare – cap. 1, cap. 2, cap. 3 – secţiunea 
1, cap. 4,  Anexele 6, 7, 8, 11; 

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

10. 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.  



 
  OFIŢER – ACHIZIŢII PUBLICE 
    
 
    Condiţii specifice: 
 

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

 ramura de ştiinţă ştiinţe economice – toate specializările 

 ramura de ştiinţă ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – specializarea  
                     management economico financiar, logistică 

 ramura de ştiinţă ştiinţe juridice – toate specializările 

 ramura de ştiinţă ştiinţe administrative – specializarea administraţie publică 
II. cunoştinţe de operare pe calculator : nivel 1 (vor fi verificate prin probă 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: 

1. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
2. Hotărârea Guvernului 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Legea nr. 101/2016 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, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

5. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/C/2004 privind aprobarea Codului deontologic al 
personalului din sistemul administraţiei penitenciare. 

 
   Tematică: 

1. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare – 
integral; 

2. Hotărârea Guvernului 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, cu modificările şi completările ulterioare – 
integral; 



 
3. Legea nr. 101/2016 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, cu modificările şi completările ulterioare – cap. II, III, IV; 

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

5. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/C/2004 privind 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.  

 
 


