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                              Anexa 3 la Decizia directorului general al A.N.P. nr. 552/28.08.2020 
 

   
 

REINTEGRARE SOCIALĂ 
 
 
 

1. DIRECTOR ADJUNCT / ŞEF SERVICIU / ŞEF BIROU (reintegrare socială) 
                                                                
 
 
 

      Condiţiile specifice de ocupare a postului:                                                                                                                                                           

I. studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, emisă de instituţii 
acreditate potrivit legii, în : 
 

 ramura de ştiinţă filologie – toate specializările; 

 ramura de ştiinţă filosofie – specializarea filosofie;  

 ramura de ştiinţă istorie – specializările: istorie, arheologie, istoria artei; 

 ramura de ştiinţă studii culturale – specializarea etnologie, studii culturale, studii 
europene;  

 ramura de ştiinţă teologie – toate specializările; 

 ramura de ştiinţă ştiinţe juridice – specializările: drept, drept european şi   
internaţional;  

 ramura de ştiinţă ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – specializările ordine 
şi siguranţă publică, psihologie – informaţii; 

 ramura de ştiinţe sociologie – toate specializările; 

 ramura de ştiinţe politice – toate specializările;  

 ramura de ştiinţă ştiinţe administrative – specializarea administraţie publică, 
administraţie europeană;  

 ramura de ştiinţă ştiinţe ale comunicării – toate specializările;  

 ramura de ştiinţă psihologie şi ştiinţe comportamentale – toate specializările; 

 ramura de ştiinţă matematică – toate specializările; 

 ramura de ştiinţă fizică – toate specializările;  

 ramura de ştiinţe chimie şi inginerie chimică – toate specializările; 

 ramura de ştiinţe biologie – specializarea biologie; 

 ramura de ştiinţe biochimie – specializarea biochimie;  

 ramura de ştiinţe ştiinţele pământului şi atmosferei – specializările: geografie, 
ecologie şi protecţia mediului, geografia mediului, ştiinţa mediului. 
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II.    absolvent al unui program de formare psihopedagogică în condiţiile art. 13 - 15 din 
O.M.E.C.T.S. nr. 5745/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a 
programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru 
profesia didactică, cu modificările și completările ulterioare sau curs de formator; această 
condiție nu trebuie îndeplinită de către:   
 

 candidaţii cu studii superioare – specializarea psihologie sau asimilate; 
 candidaţii cu studii superioare – specializarea asistenţă socială, teologie  
                                                              socială şi teologie asistenţă socială; 
 candidaţii care intră sub incidenţa prevederilor art. 17 din O.M.E.C.T.S. nr.  
       5745/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor 
de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia 
didactică, cu modificările și completările ulterioare; 

 
III. atestat de liberă practică obţinut în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii 

naţionale minimum psiholog practicant (în regim autonom) sau psihologie clinică sau 
consiliere psihologică sau psihoterapie – treapta de specializare minimum psiholog 
specialist - pentru candidaţii cu studii de psihologie sau asimilate;  
 

IV. treapta de competenţă profesională - minimum practicant, pentru candidaţii cu studii de 
asistenţă socială; 

 
V. cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (se verifică prin probă practică eliminatorie); 

 
VI. autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, specific 

fiecărei unităţi.  
 
 
 
 
 

      Probele de concurs: 
 
 

a) proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului; 
b) interviul;  
c) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului  
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2. ŞEF SERVICIU / ŞEF BIROU (asistenţă psihosocială) 

 
 
 

   Condiţiile specifice de ocupare a postului:         
 

                                                                                                                                                             
I. studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, emisă de instituţii 

acreditate potrivit legii, în: 
 

 ramura de ştiinţă „Psihologie şi ştiinţe comportamentale” - specializarea 
„Psihologie” sau „asimilate”;  

 ramura de ştiinţă „Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică” - specializarea 
„Psihologie - informaţii”; 

 ramura de ştiinţă „Sociologie” - specializarea „Asistenţă socială”. 
 

* La selecţia candidaţilor va fi avut în vedere Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 6521/2012, 
privind echivalarea competenţelor profesionale şi transversale dobândite în cadrul 
calificărilor academice de Teologie socială şi Teologie asistenţă socială, conform căruia, 
studiile în specializările Teologie asistenţă socială şi Teologie socială sunt asimilate, în 
anumite condiţii, cu specializarea Asistenţă socială. 
 

II. atestat de liberă practică obţinut în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii 
naţionale minimum psiholog practicant (în regim autonom) sau psihologie clinică sau 
consiliere psihologică sau psihoterapie – treapta de specializare minimum psiholog specialist 
- pentru candidaţii cu studii de psihologie sau asimilate;  
 

III. treapta de competenţă profesională - minimum practicant, pentru candidaţii cu studii de 
asistenţă socială; 
 

IV. declaraţie pe proprie răspundere că psihologul nu se află sub efectul suspendării, interdicţiei 
ori incompatibilităţii, ca urmare a neachitării cotizaţiei, a aplicării unei sancţiuni a Colegiului 
Psihologilor din Romania ori a hotărârii unei instanţe de judecată, în exercitarea profesiei de 
psiholog; 
 

V. cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (se verifică prin probă practică eliminatorie); 
 

VI. autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, specific 
fiecărei unităţi.  
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     Probele de concurs: 
 
 
 

a) proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului; 
b) interviul; 
c) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului  
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3. ŞEF SERVICIU / ŞEF BIROU (educaţie) 

 

 

Condiţiile specifice de ocupare a postului: 

 

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

 ramura de ştiinţă filologie – toate specializările; 

 ramura de ştiinţă filosofie – specializarea filosofie;  

 ramura de ştiinţă istorie – specializările: istorie, arheologie, istoria artei; 

 ramura de ştiinţă studii culturale – specializarea etnologie, studii culturale, 
studii europene;  

 ramura de ştiinţă teologie – toate specializările; 

 ramura de ştiinţă ştiinţe juridice – specializările: drept, drept european şi 
internaţional;  

 ramura de ştiinţă ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – specializarea 
ordine şi siguranţă publică; 

 ramura de ştiinţe sociologie – toate specializările; 

 ramura de ştiinţe ştiinţe politice – toate specializările;  

 ramura de ştiinţă ştiinţe administrative – specializarea administraţie publică, 
administraţie europeană;  

 ramura de ştiinţă ştiinţe ale comunicării – toate specializările;  

 ramura de ştiinţă psihologie şi ştiinţe comportamentale – specializările: 
pedagogie, psihopedagogie specială, pedagogia învăţământului primar şi 
preşcolar, pedagogie socială;  

 ramura de ştiinţă matematică – toate specializările; 

 ramura de ştiinţă fizică – toate specializările;  

 ramura de ştiinţe chimie şi inginerie chimică – toate specializările; 

 ramura de ştiinţe biologie – specializarea biologie; 

 ramura de ştiinţe biochimie – specializarea biochimie;  

 ramura de ştiinţe ştiinţele pământului şi atmosferei – specializările: 
geografie, ecologie şi protecţia mediului, geografia mediului, ştiinţa 
mediului;  
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 ramura de ştiinţă ştiinţa sportului şi educaţiei fizice – specializările: educaţie 
fizică şi sportivă, sport şi performanţă motrică, kinetoterapie şi motricitate 
specială.  

II.    absolvent al unui program de formare psihopedagogică în condiţiile art. 13 - 15 din 
O.M.E.C.T.S. nr. 5745/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a 
programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru 
profesia didactică, cu modificările și completările ulterioare sau curs de formator;  

 această condiție nu trebuie îndeplinită de către candidaţii care intră sub 
incidenţa prevederilor art. 17 din O.M.E.C.T.S. nr. 5745/2012 privind 
aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare 
psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia 
didactică, cu modificările și completările ulterioare; 

 
III. cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (se verifică prin probă practică eliminatorie); 

 
IV. autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, specific 

fiecărei unităţi.  
 

 

 
 
 
 
 

        Probele de concurs: 
 
 

a) proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului; 
b) interviul;  
c) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului  
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4. OFIŢER (psiholog) 

 

   Condiţiile specifice de ocupare a postului: 

 

I. studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, emisă de instituţii 
acreditate potrivit legii, în specializarea „Psihologie” sau asimilate; 
 

II. atestat de liberă practică obţinut în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii 
naţionale minimum psiholog practicant sau psihologie clinică sau consiliere psihologică sau 
psihoterapie – treapta de specializare minimum psiholog specialist - pentru candidaţii cu 
studii de psihologie sau asimilate;  

 
III. declaraţie pe proprie răspundere că psihologul nu se află sub efectul suspendării, 

interdicţiei ori incompatibilităţii, ca urmare a neachitării cotizaţiei, a aplicării unei sancţiuni 
a Colegiului Psihologilor din Romania ori a hotărârii unei instanţe de judecată, în 
exercitarea profesiei de psiholog; 

 
IV. cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (se verifică prin probă practică eliminatorie); 

 
V. autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, specific 

fiecărei unităţi. 
 

 

 
 

        Probele de concurs: 
 

 
a) proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului; 
b) interviul;  
c) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului  
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5. OFIŢER (psiholog ergoterapie, terapie ocupaţională) 

 

   Condiţiile specifice de ocupare a postului: 

 

I. studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, emisă de instituţii 
acreditate potrivit legii, în specializarea „Psihologie” sau asimilate; 
 

II. absolvent al unui curs de pregătire/perfecţionare/specializare în terapie ocupaţională şi/sau 
ergoterapie; 

 
III. atestat de liberă practică obţinut în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii 

naţionale minimum psiholog practicant sau psihologie clinică sau consiliere psihologică sau 
psihoterapie – treapta de specializare minimum psiholog specialist - pentru candidaţii cu 
studii de psihologie sau asimilate;  

 
IV. declaraţie pe proprie răspundere că psihologul nu se află sub efectul suspendării, 

interdicţiei ori incompatibilităţii, ca urmare a neachitării cotizaţiei, a aplicării unei sancţiuni 
a Colegiului Psihologilor din Romania ori a hotărârii unei instanţe de judecată, în 
exercitarea profesiei de psiholog; 

 
V. cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (se verifică prin probă practică eliminatorie); 

 
VI. autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, specific 

fiecărei unităţi. 
 

 

 
        Probele de concurs: 
 

 
a) proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului; 
b) interviul;  
c) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului  
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6. OFIŢER (asistent social) 
 

 
 
 

   Condiţiile specifice de ocupare a postului: 

 

I. studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, emisă de instituţii 
acreditate potrivit legii, în specializarea „Asistenţă socială” *; 
 

II. aviz de exercitare a profesiei de asistent social (eliberat de Colegiul Naţional al Asistenţilor 
Sociali); 

 
III. treapta de competenţă profesională minimum practicant; 

 
IV. cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (se verifică prin probă practică eliminatorie); 

 
V. autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, specific 

fiecărei unităţi. 
 

 
* La selecţia candidaţilor va fi avut în vedere Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 

6521/2012, privind echivalarea competenţelor profesionale şi transversale dobândite în 

cadrul calificărilor academice de Teologie socială şi Teologie asistenţă socială, conform 

căruia, studiile în specializările Teologie asistenţă socială şi Teologie socială sunt asimilate, 

în anumite condiţii, cu specializarea Asistenţă socială. 

 

 
        Probele de concurs: 
 

 
a) proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului; 
b) interviul;  
c) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului  
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7. OFIŢER (educaţie) 

 

   Condiţiile specifice de ocupare a postului: 
 
 

I. studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, emisă de instituţii 
acreditate potrivit legii; 
 

II. absolvent al unui program de formare psihopedagogică în condiţiile art. 13 - 15 din 
O.M.E.C.T.S. nr. 5745/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a 
programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru 
profesia didactică, cu modificările și completările ulterioare sau curs de formator;  

 

 respectiva condiţie nu trebuie îndeplinită de către candidaţii care intră sub 
incidenţa prevederilor art. 17 din O.M.E.C.T.S. nr. 5745/2012 privind 
aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare 
psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia 
didactică, cu modificările și completările ulterioare; 

 
III. cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (se verifică prin probă practică eliminatorie); 

 
IV. autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, specific 

fiecărei unităţi. 
 
 

 

 
         Probele de concurs: 
 

 
a) proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului; 
b) interviul;  
c) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului  
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8.  OFIŢER (monitor sportiv) 
 

 

  Condiţiile specifice de ocupare a postului: 
 
 

I. studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, emisă de instituţii 
acreditate potrivit legii, ramura de ştiinţă ştiinţa sportului şi educaţiei fizice – specializările 
: educaţie fizică şi sportivă, sport şi performanţă motrică; 
 

II. absolvent al unui program de formare psihopedagogică în condiţiile art. 13 - 15 din 
O.M.E.C.T.S. nr. 5745/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a 
programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru 
profesia didactică, cu modificările și completările ulterioare sau curs de formator;  

 

 respectiva condiţie nu trebuie îndeplinită de către candidaţii care intră 
sub incidenţa prevederilor art. 17 din O.M.E.C.T.S. nr. 5745/2012 
privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de 
formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru 
profesia didactică, cu modificările și completările ulterioare;  

 
III. abilități fizice, motrice și de coordonare (se verifică prin probă sportivă eliminatorie); 

 
IV. cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (se verifică prin probă practică eliminatorie); 

 
V. autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, specific 

fiecărei unităţi. 
 
 

       Probele de concurs: 
 
 

a) proba sportivă pentru evaluarea performanţei fizice 
b) proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului; 
c) interviul;  
d) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului  
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9. OFIŢER (consiliere vocaţională) / OFIŢER (consiliere vocaţională, stimulare 

aptitudinală) 

 

   Condiţiile specifice de ocupare a postului: 
 
 

I. studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, emisă de instituţii 
acreditate potrivit legii; 
 

II. absolvent al unui curs/program de formare profesională continuă, în consiliere 
vocaţională/orientare profesională/stimulare aptitudinală; 

 
III. absolvent al unui program de formare psihopedagogică în condiţiile art. 13 - 15 din 

O.M.E.C.T.S. nr. 5745/2012 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a 
programelor de formare psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru 
profesia didactică, cu modificările și completările ulterioare sau curs de formator;  

 

 respectiva condiţie nu trebuie îndeplinită de către candidaţii care intră 
sub incidenţa prevederilor art. 17 din O.M.E.C.T.S. nr. 5745/2012 privind 
aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare 
psihopedagogică în vederea certificării competențelor pentru profesia 
didactică, cu modificările și completările ulterioare ; 

 
IV. cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (se verifică prin probă practică eliminatorie); 

 
V. autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, specific 

fiecărei unităţi. 
 

 
 
 

        Probele de concurs: 
 
 

a) proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului; 
b) interviul;  
c) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului  
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10.  PREOT 

 

 

   Condiţiile specifice de ocupare a postului: 
 

 
I. studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, emisă de instituţii 

acreditate potrivit legii, în specializarea teologie pastorală;  
 

II. să deţină calitatea de preot ortodox hirotonit, cu minimum 2 ani vechime în activitatea 
pastorală; 

 
III. respectarea prevederilor canonice cu privire la clerul din sistemul naţional de apărare şi 

ordine publică; 
 

IV. binecuvântarea din partea ierarhului titular al Arhiepiscopiei sau Episcopiei în teritoriul 
căreia se află unitatea penitenciară pentru care candidează; 

 
V. să nu fi fost sancţionat disciplinar în ultimii 5 ani; 

 
VI. autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, specific 

fiecărei unităţi. 
 
 

 
 

       Probele de concurs: 
 
 

a) interviul;  
b) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului  
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11. AGENT (educaţie) 
 

 

   Condiţiile specifice de ocupare a postului: 
 
 

I. nivel minim de studii: studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat, emisă de instituţii 
acreditate potrivit legii; 
 

II. cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (se verifică prin probă practică eliminatorie); 
 

III. autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, specific 
fiecărei unităţi. 

       

 

 

 

 

 
        Probele de concurs: 
 

 
a) proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului; 
b) interviul;  
c) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului  
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12. AGENT (ateliere ocupaţionale) / AGENT (activităţi ocupaţionale) 

 

 

   Condiţiile specifice de ocupare a postului: 
 
 

I. nivel minim de studii: studii liceale, absolvite cu diplomă bacalaureat, emisă de instituţii 
acreditate potrivit legii; 
 

II. competenţe într-un domeniu artistic (arte vizuale, joc, mişcare şi dans, muzică, teatru etc), 
dovedite prin certificat/atestat; 

 
III. cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (se verifică prin probă practică eliminatorie); 

 
IV. autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, specific 

fiecărei unităţi. 
 

 
 
 
 

        Probele de concurs: 
 

 
a) proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului; 
b) interviul;  
c) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului  
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13. AGENT TEHNIC / AGENT TEHNIC  (operator audio-video) / AGENT TEHNIC  (operator 

cinema, staţie amplificare) / AGENT TEHNIC  (operator audio-video, staţie amplificare) / 

AGENT TEHNIC  (staţie amplificare) / AGENT TEHNIC (studio TV)  

 

 

   Condiţiile specifice de ocupare a postului: 
 
 

I. nivel minim de studii: studii liceale, absolvite cu diplomă bacalaureat emisă de instituţii 
acreditate potrivit legii; 
 

II. cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I, cunoaştere editare video*, minimum utilizare 
soft Windows Movie Maker (Captură video; Editare secvenţe; Realizare de titluri, efecte, 
tranziţii; Salvare şi partajare filme) (se verifică prin probă practică eliminatorie); 

 
III. autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, specific 

fiecărei unităţi. 
 

* în cadrul probei de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului, se va evalua și 
abilitatea de editare video cu ajutorul aplicaţiei de editare a fişierelor audio-video 

 
 
 
 
 

        Probele de concurs: 
 
 

a) proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului; 
b) interviul;  
c) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului  
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14. AGENT  (monitor sportiv) 

 
 

 

 

        Condiţiile specifice de ocupare a postului: 

 

I. nivel minim de studii: studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat, emisă de instituţii 
acreditate potrivit legii; 
 

II. competenţe într-o ramură sportivă, dovedite prin carnet de antrenor sau diplomă de 
bacalaureat/diplomă de licenţă/certificat de absolvire a unui curs autorizat; 

 
III. abilități fizice, motrice și de coordonare (se verifică prin probă sportivă eliminatorie); 

 
IV. cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (se verifică prin probă practică eliminatorie); 

 
V. autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, specific 

fiecărei unităţi. 
 
 
 
 

        Probele de concurs: 
 
 

a) proba sportivă pentru evaluarea performanţei fizice; 
b) proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului; 
c) interviul;  
d) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului  
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