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                                                   Exemplarul nr. __ 

 
 

D E C I Z I A 
 

    Nr. 552 din 28.08.2020 
 
 

  Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 
 
 
 
 
           În temeiul art. 21 alin. (1) din Anexa 1 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 
3065/C/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de organizare şi 
desfăşurare a concursurilor/examenelor de ocupare a posturilor vacante de polițist de 
penitenciare şi a Procedurii privind desfăşurarea verificărilor specifice şi criteriile de 
apreciere a comportamentului corespunzător principiilor care guvernează profesia de 
polițist de penitenciare; 
           În temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2016 privind 
organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările 
ulterioare.  

  
 
Emite prezenta 

 
D E C I Z I E 

 
 

Art.1. Se aprobă condiţiile specifice de ocupare a posturilor prevăzute în 
statele de organizare ale unităţilor penitenciare, precum şi probele de concurs stabilite 
pentru fiecare tip de post în parte, potrivit Anexelor la prezenta decizie: 

 
 

 Anexa 1 – SIGURANŢA DEŢINERII ŞI REGIM PENITENCIAR 
 

Punctul Denumirea postului 

1.  director adjunct/şef serviciu/şef birou (siguranţa deţinerii şi regim 
penitenciar)/şef serviciu (supraveghere, evidenţă şi acordare drepturi persoane 

internate) / şef serviciu (siguranţă, regim şi asigurarea legalităţii) 

2.  şef serviciu/şef birou (siguranţa deţinerii) / şef birou (siguranţa şi paza 
bunurilor) 

3.  şef serviciu/şef birou (regim penitenciar) 

4.  şef serviciu/şef birou (evidenţă şi organizarea muncii) 

5.  şef birou (grupă de intervenţie) 
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6.  şef secţie deţinere/şef tură 

7.  ofiţer (siguranţa deţinerii/regim penitenciar/cercetare 
disciplinară/compartiment şef tură) 

8.  ofiţer (grupă de intervenţie) 

9.  ofiţer (evidenţă) 

10.  ofiţer (organizarea muncii) 

11.  ofiţer (evidenţă şi organizarea muncii) 

12.  agent (operativ) 

13.  agent (grupă de intervenţie) 

14.  agent (evidenţă) 

15.  agent (organizarea muncii) 

 
 

 Anexa 2 – ECONOMICO-ADMINISTRATIV 
 
 

Punctul Denumirea postului 

1.  şef centru de pregătire, odihnă şi recuperare 

2.  director adjunct – B.A.G.R. 

3.  director adjunct/şef serviciu (economico-administrativ) 

4.  şef serviciu/şef birou (logistică) 

5.  şef serviciu/şef birou (financiar-contabilitate) 

6.  şef serviciu/şef birou (producţie) 

7.  şef birou (construcţii, întreţinere şi administrare clădiri) 

8.  şef serviciu (achiziţii publice) 

9.  şef birou (economico-administrativ) – Complex Flamingo 

10.  şef birou (ferme agrozootehnice) 

11.  şef serviciu (producţie agrozootehnică) 

12.  şef serviciu (transporturi) 

13.  şef birou (servicii) 

14.  şef birou (tehnic, întreţinere şi reparaţii) 

15.  ofiţer (economist – financiar-contabilitate) 

16.  ofiţer (achiziţii publice) 

17.  ofiţer (asigurare tehnico-materială) 

18.  ofiţer (servicii, administrare, întreţinere şi reparaţii) 

19.  ofiţer (construcţii) 

20.  ofiţer (inginer horticultor) 

21.  ofiţer (inginer agronom) 

22.  ofiţer (inginer zootehnist) 

23.  ofiţer (inginer auto) / ofiţer (parc auto) 

24.  ofiţer (tehnologia produselor alimentare) 

25.  ofiţer (medic veterinar) 

26.  ofiţer (producţie) 

27.  ofiţer (prelucrarea lemnului) 

28.  ofiţer (urmărire contracte) 

29.  ofiţer (popote) 

30.  ofiţer (tipografie) 
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31.  ofiţer (logistică) 

32.  ofiţer – Centrul de Formare Profesională Chilia 

33.  ofiţer (coordonator financiar - contabilitate) 

34.  ofiţer (întreţinere auto) 

35.  agent (contabil) 

36.  agent (casier) 

37.  agent (responsabil economic) 

38.  agent (achiziţii publice) 

39.  agent (magaziner) 

40.  agent (conducător auto) 

41.  agent (fochist) 

42.  agent (instalator) 

43.  agent (electrician) 

44.  agent (gospodar) 

45.  agent (bucătar) 

46.  agent (cofetar - patiser) 

47.  agent (ospătar) 

48.  agent (zugrav) 

49.  agent (lăcătuş mecanic) 

50.  agent (frigotehnist) 

51.  agent (tehnician zootehnist) 

52.  agent (tehnician veterinar) 

53.  agent (tehnician agronom) 

54.  agent (responsabil popotă/bucătărie) 

55.  agent (electromecanic) 

56.  agent (mecanizator) 

57.  agent (tâmplar) 

58.  agent (confecţii metalice) 

59.  agent (şef mecanic fluvial) 

60.  agent (tehnologia produselor alimentare) 

61.  agent (FNC – furaje, nutreţuri, combinate) 

62.  agent (armament, muniţie, mijloace tehnice de siguranţă)/agent (armament) 

63.  agent (tipografie) 

64.  agent (tehnoredactor) 

65.  agent (şef garaj / responsabil garaj) 

66.  agent (urmărire contracte) 

67.  agent (popote) 

68.  agent (prelucrarea lemnului) 

69.  agent (construcţii) 

70.  agent (brutar) 

71.  agent (normator) 

72.  agent (confecţioner articole din piele) 

73.  agent (tâmplărie pvc / ambalaje carton) 

74.  agent (croitor) 

75.  agent (recepţioner) 

76.  agent (recepţioner coordonator) 

77.  agent (administrator hotel) 
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78.  agent (bufetier) 

79.  agent (mecanic auto) 

80.  agent (tinichigiu auto) 

81.  agent (electrician auto) 

82.  agent (strungar) 

83.  agent (transporturi) 

84.  agent (auto / documentaţii auto) 

85.  agent (mecanic agricol) 

86.  agent (tehnician horticol) 

87.  agent (laborant staţie apă) 

88.  agent (laborant staţie epurare) 

89.  agent (reparaţii auto) 

90.  agent (conducător şalupă, timonier fluvial, căpptan fluvial cat. A sau B) 

91.  agent (marinar) 

92.  agent (mecanic) 

93.  agent (administrator) - Centrul de Formare Profesională Amara 

94.  agent (responsabil bloc alimentar) 

95.  agent (producţie – atelier tâmplărie) 

96.  agent (responsabil spălătorie, croitorie, cizmărie) 

97.  agent (responsabil spălătorie) 

98.  agent (atelier auto) 

99.  agent (laborant – sectorul sanitar veterinar) 

100.  agent (şef depozit stoc mobilizare) 

101.  agent (barman/ospătar) 

102.  agent (şef restaurant, şef cazare) - Sovata 

 
 

 Anexa 3 – REINTEGRARE SOCIALĂ 
 
 

Punctul Denumirea postului 

1.  director adjunct/şef serviciu/şef birou (reintegrare socială) 

2.  şef serviciu/şef birou (asistenţă psihosocială) 

3.  şef serviciu/şef birou (educaţie) 

4.  ofiţer (psiholog) 

5.  ofiţer (psiholog ergoterapie, terapie ocupaţională) 

6.  ofiţer (asistent social) 

7.  ofiţer (educaţie) 

8.  ofiţer (monitor sportiv) 

9.  ofiţer (consiliere vocaţională)/ofiţer (consiliere vocaţională, stimulare 
aptitudinală) 

10.  preot 

11.  agent (educaţie) 

12.  agent (ateliere ocupaţionale)/agent (activităţi ocupaţionale) 

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) 
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14.  agent (monitor sportiv) 

 
 
 

 Anexa 4 – MEDICAL 
 

 

Punctul Denumirea postului 

1.  director adjunct (probleme medicale) 

2.  medic şef – Cabinet medical 

3.  şef secţie 

4.  farmacist şef 

5.  medic 

6.  medic (dentist) 

7.  farmacist 

8.  biochimist 

9.  biolog 

10.  ofiţer (kinetoterapeut) 

11.  asistent medical (generalist) 

12.  asistent medical (farmacie) 

13.  asistent medical (igienă) 

14.  asistent medical (laborator) 

15.  asistent medical (dietetică şi nutriţie) / asistent medical (nutriţionist) 

16.  asistent medical (stomatologie) 

17.  asistent medical (radiologie) 

18.  asistent medical şef (spital) / asistent medical şef (secţie) 

19.  agent (tehnician dentar) 

20.  agent (registrator medical) 

21.  agent (statistician) 

 
 
 

 Anexa 5 – RESURSE UMANE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ 
 
 

Punctul Denumirea postului 

1.  şef birou (resurse umane şi formare profesională) 

2.  ofiţer (resurse umane) 

3.  ofiţer (formare profesională) 

4.  ofiţer (mobilizare) 

5.  ofiţer (psiholog resurse umane) 

6.  agent (resurse umane) 

7.  agent (pensii) 
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 Anexa 6 – TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢII 
 
 

Punctul Denumirea postului 

1.  şef birou (tehnologia informaţiei şi comunicaţii) 

2.  ofiţer (tehnologia informaţiei) 

3.  ofiţer (comunicaţii/transmisiuni) 

4.  agent (electronist) 

5.  agent (tehnologia informaţiei) 

6.  agent (comunicaţii/transmisiuni) 

 
 

 Anexa 7 – PREVENIREA CRIMINALITĂŢII ŞI TERORISMULUI 
 

Punctul Denumirea postului 

1.  şef birou (prevenirea criminalităţii şi terorismului) 

2.  ofiţer (prevenirea criminalităţii şi terorismului) 

3.  agent (prevenirea criminalităţii şi terorismului) 

 
 

 Anexa 8 – SECRETARIAT 
 

Punctul Denumirea postului 

1.  ofiţer (secretariat) 

2.  agent (secretariat) 

3.  agent (arhivă şi secretariat) / agent (arhivă) 

 
 

 Anexa 9 – JURIDIC 
 

Punctul Denumirea postului 

1. ofiţer (consilier juridic) 

 
 

 Anexa 10 – INFORMAŢII CLASIFICATE 
 
 

Punctul Denumirea postului 

1. ofiţer (informaţii clasificate) 

 
 

 Anexa 11 – COOPERARE ŞI PROGRAME 
 

Punctul Denumirea postului 

1. ofiţer (cooperare şi programe) 
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 Anexa 12 – MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ 
 

Punctul Denumirea postului 

1. ofiţer (managementul situaţiilor de urgenţă) 

 
 

 Anexa 13 – SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ ŞI PROTECŢIA  
                                                MEDIULUI 
 

Punctul Denumirea postului 

1. ofiţer (sănătate şi securitate în muncă şi protecţia mediului) 

 

 Anexa 14 - ÎNVĂŢĂMÂNT 
 

Punctul Denumirea postului 

1.  şef centru de formare (centrul de formare profesională) 

2.  director adjunct (învăţământ) 

3.  şef serviciu (coordonare elevi, siguranţă şi acces) 

4.  şef birou (planificare învăţământ şi bibliotecă) 

5.  şef catedră (teorie şi practică penitenciară) 

6.  şef catedră (ştiinţe juridice şi socio-umane) 

7.  şef catedră (instrucţia tragerii şi pregătire fizică) 

8.  ofiţer profesor (teorie şi practică penitenciară – siguranţă şi regim) 

9.  ofiţer profesor (teorie şi practică penitenciară – evidenţă) 

10.  ofiţer profesor (tehnologia informaţiei şi comunicaţii) 

11.  ofiţer profesor (ştiinţe juridice şi socio-umane – psihologie penitenciară) 

12.  ofiţer profesor (ştiinţe juridice şi socio-umane – comunicare profesională în 
limba engleză) 

13.  ofiţer profesor (ştiinţe juridice şi socio-umane – comunicare) 

14.  ofiţer profesor (instrucţia tragerii şi pregătire fizică – pregătire fizică) 

15.  ofiţer profesor (instrucţia tragerii şi pregătire fizică – autoapărare şi 
intervenţie profesională) 

16.  ofiţer profesor (ştiinţe juridice şi socio-umane – drept) 

17.  ofiţer profesor (instrucţia tragerii şi pregătire fizică – cunoaşterea 
armamentului şi instrucţia tragerii) 

18.  ofiţer profesor (teorie şi practică penitenciară – reintegrare socială) 

19.  ofiţer (metodică, planificare, învăţământ, bibliotecă) 

20.  ofiţer (programe, relaţii externe şi activităţi extradidactice) 

21.  ofiţer (metodist) 

22.  ofiţer (planificare) 

23.  ofiţer (coordonare elevi, siguranţă şi acces) 

24.  ofiţer (cercetare, documentare, studii - sociolog) 

25.  ofiţer (cercetare, documentare, studii - psiholog) 

26.  ofiţer (cercetare, documentare, studii - statistician) 

27.  ofiţer (cercetare, documentare, studii – custode muzeu) 

28.  agent tehnic (instructor educaţie extraşcolară) 

29.  agent (bibliotecar) 
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30.  agent (planificare, învăţământ, bibliotecă) 

31.  agent operativ (catedra instrucţia tragerii şi pregătire fizică) 

32.  agent operativ (îndrumător) 

33.  agent (programe, relaţii externe şi activităţi extradidactice – operator video) 

 
 

Art.2. Condiţiile specifice stabilite în Anexele la prezenta decizie, trebuie 
îndeplinite de candidaţi, în cadrul tuturor procedurilor de ocupare a posturilor prevăzute în 
statele de organizare ale unităţilor penitenciare. 

 
Art.3. În cazul procedurii de ocupare a posturilor prin schimbare din funcţie sau 

mutare dintr-o altă unitate penitenciară, nu se impune susţinerea probei practice de 
verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului, în situaţia în care nivelul de cunoştinţe 
de operare pe calculator prevăzut pentru postul în care este numit poliţistul de 
penitenciare este identic cu cel prevăzut pentru postul în care solicită schimbarea din 
funcţie sau mutarea. 

 
Art.4. În cazul procedurii de ocupare a posturilor prin schimbare din funcţie sau 

mutare dintr-o altă unitate penitenciară, nu se impune susţinerea probei sportive pentru 
evaluarea performanţei fizice, în situaţia în care, ambele posturi, cel în care este numit 
poliţistul de penitenciare şi cel în care solicită schimbarea din funcţie sau mutarea, au 
prevăzută ca şi condiţie specifică de ocupare „abilități fizice, motrice și de coordonare”. 

 
Art.5. În cazul procedurii de ocupare a posturilor prin schimbare din funcţie sau 

mutare dintr-o altă unitate penitenciară, nu se impune susţinerea probei orale de 
verificare a cunoştinţelor de limbă străină, în situaţia în care, ambele posturi, cel în care 
este numit poliţistul de penitenciare şi cel în care solicită schimbarea din funcţie sau 
mutarea, au prevăzută ca şi condiţie specifică de ocupare „abilităţi de vorbire în aceeaşi 
limbă străină şi acelaşi nivel de competenţă lingvistică”. 

 
Art.6. În cazul procedurii de ocupare a posturilor prin schimbare din funcţie sau 

mutare dintr-o altă unitate penitenciară, nu se impune susţinerea probei practice de 
verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu, în situaţia în care, 
„abilităţile, cunoştinţele, aptitudinile practice, necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor de 
serviciu” sunt identice pentru ambele posturi, cel în care este numit poliţistul de 
penitenciare şi cel în care solicită schimbarea din funcţie sau mutarea şi au prevăzut ca 
acestea să fie testate prin probă practică eliminatorie.  

 
             Art.7. Anexele 1 – 14 sunt parte integrantă din prezenta decizie. 

 
             Art.8. Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate vor aduce 
la îndeplinire dispoziţiile prezentei decizii.  

 
Director General 

Administraţia Naţională a Penitenciarelor 
 

 
      


