
Ghidul carierei varianta 

ANP - sindicate 

Observaţii 

ORDIN Nr.    din                  2013 
pentru aprobarea Ghidului carierei poliţiştilor de penitenciare din sistemul 
administraţiei penitenciare 
 

 

CAPITOLUL I 
    Dispoziţii generale 
 
    ART. 1 
    (1) Cariera poliţiştilor de penitenciare cuprinde ansamblul situaţiilor 
juridice şi efectele produse, care intervin de la data naşterii raportului de 
serviciu până în momentul încetării acestuia, potrivit actelor normative în 
vigoare şi opţiunilor individuale, în funcţie de nevoile instituţiei, cunoştinţele, 
aptitudinile, abilităţile, experienţa şi motivaţiile profesionale şi personale. 
    (2) Ghidul carierei poliţiştilor de penitenciare, denumit în continuare ghid, 
stabileşte modalităţi şi reguli de evoluţie în cariera profesională pentru 
poliţiştii de penitenciare. 

 

ART. 2 
    În înţelesul prezentului ghid, următorii termeni reprezinta: 
     a) cariera este succesiunea de activitati și pozitii profesionale pe care le 
atinge politistul de penitenciare, precum și atitudinile, cunostintele și 
competentele asociate care se dezvolta de la naşterea până la încetarea 
raportului de serviciu;    
    b) managementul carierei este procesul de proiectare si implementare a 
strategiilor si planurilor, care să permită sistemului administrației 
penitenciare să asigure resursele umane necesare îndeplinirii obiectivelor, 
iar polițistilor de penitenciare să-și indeplinească scopurile carierei; 
     c) pregătirea profesionala reprezinta ansamblul tuturor activitatilor de 
formare, specializare, informare profesionala, precum și formare prin 
experiență organizate în scopul dezvoltării carierei polițistului de penitenciare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



în concordanță cu obiectivele sistemului penitenciar; 
     d) regulile de evoluţie în carieră reprezintă ansamblul normelor stabilite 
prin prezentul ghid pentru evoluţia în carieră a poliţiştilor de penitenciare; 
     e) specialitatea reprezintă domeniul în care se obţine pregatirea necesara 
exercitării unei functii specifice sistemului administratiei penitenciare; 
     f)   specializarea este o modalitate de dobândire sau aprofundare a 
cunoştinţelor şi competenţelor definitorii pentru o specialitate; 
     g) ocupaţia reprezintă ansamblul de activităţi aducatoare de venituri, 
desfasurate în mod obisnuit de politistul de penitenciare. 
      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ART. 3 
    (1) Cariera politistului de penitenciare incepe cu numirea în prima funcţie 
şi acordarea primului grad profesional; 
    (2) Modalitatile de evolutie în cariera a poliţiştilor de penitenciare pot fi: 
    a) avansarea în grade profesionale, potrivit legii; 
    b) avansarea în functie; 
    c) modificarea locului de muncă sau/şi a specialităţii; 
    d) trecerea agenţilor în corpul ofiţerilor; 
    e) ocuparea unor funcţii de conducere. 
    (3) Evoluţia în carieră  necesita, după caz: 
    a) absolvirea unor cursuri; 
    b) promovarea unor examene/concursuri; 
    c) îndeplinirea criteriilor de vechime în anumite funcţii sau/şi specialităţi; 
    d) îndeplinirea normelor de performanţă profesională şi conduită într-o 
anumită perioadă de timp. 
  (4) Indeplinirea scopurilor propriei cariere profesionale se realizeaza de 
fiecare poliţist de penitenciare prin planificarea carierei, sub îndrumarea 

 



specialiştilor din domeniul managementului resurselor umane. 
    (4) Poliţiştii de penitenciare încadraţi pe funcţii a căror exercitare este 
reglementată prin statute profesionale ori alte prevederi de nivel superior se 
supun şi regulilor de evoluţie în carieră stabilite de aceste norme. 

ART. 4 
    (1) Structura de management resurse umane din Administraţia Naţională 
a Penitenciarelor coordonează sistemul de management al carierei 
poliţiştilor de penitenciare. 
    (2) Unităţile din sistemul administraţiei penitenciare asigură aplicarea 
normelor privind managementul carierei personalului. 

 

ART. 5 
    (1) Cursurile de carieră în sistemul administraţiei penitenciare sunt 
următoarele: 
    a) cursuri pentru iniţierea în carieră; 
    b) cursuri pentru evolutia în cariera. 
    (2) Examenul de carieră în sistemul administraţiei penitenciare este acel 
mijloc de verificare necesar obţinerii gradului profesional de chestor de 
penitenciare. 

 

CAPITOLUL II 
    Cursuri de carieră 
 
    SECŢIUNEA 1 
    Cursurile pentru iniţierea în carieră 
 
    ART. 6 
    (1) Cursurile pentru iniţierea în carieră sunt acele programe de formare 
profesională iniţială organizate potrivit specificului sistemului administraţiei 
penitenciare pentru personalul încadrat din sursă externă sau prin transfer. 
    (2) Cursurile pentru iniţierea în carieră se organizează în perioada de 
stagiu, pentru poliţiştii de penitenciare debutanţi şi în termen de un an de la 
încadrare, pentru poliţiştii de penitenciare definitivi. 
    (3) Cursurile pentru iniţierea în carieră au o durată de minimum 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



săptămâni la forma de zi și se finalizeaza prin examen. 
    (4) Examenul de absolvire a cursului pentru iniţierea în carieră cuprinde 
următoarele probe: 
    a)  proba teoretică la pregătirea specifica sistemului administratiei 
penitenciare şi din legislaţia aplicabilă structurii în care au fost încadraţi 
cursanţii; 
    b) probă practică la pregătirea specifica sistemului administratiei 
penitenciare, care cuprinde în mod obligatoriu executarea cel putin a unei 
sedinţe de tragere cu armamentul. 
    (5) Competenţa de organizare a cursurilor prevăzute la alin. (1) revine 
structurii de management resurse umane din Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECŢIUNEA a 2-a 
    Cursurile pentru evolutia în cariera 
 
    ART. 7 
    (1) Cursurile pentru evolutia în cariera permit absolvenţilor sa ocupe 
anumite funcţii, potrivit actelor normative în vigoare. 
    (2) Cursurile pentru evolutia în cariera sunt: 
    a) cursuri de specializare; 
    b) alte cursuri necesare îndeplinirii atribuţiilor postului sau evoluţiei în 
carieră. 

 

CAPITOLUL II 
    Reguli de evoluţie în cariera poliţiştilor de penitenciare 
 
    ART. 8 
   (1) La absolvirea instituţiilor de formare profesională iniţială din sistemul de 
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, absolvenţii sunt repartizati în 
unitatile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu exceptia 
sefilor de promotie pe institutiile de invatamant care pot fi repartizati în 
Administraţia Naţională a Penitenciarelor. 
   (2) Pentru a ocupa o funcţie în Administraţia Naţională a Penitenciarelor, 

 
 
 
 
 
 
 



poliţiştii de penitenciare trebuie să fi desfăşurat activitate într-o unitate 
subordonată cel puţin un an.  

     ART. 9 
    (1) Posturile de conducere vacante se ocupă prin examen sau concurs, în 
funcţie de situaţie, de către poliţiştii de penitenciare care îndeplinesc 
condiţiile stabilite la art. 10 – 13, după caz. 
   (2) Ocuparea funcțiilor vacante de conducere se poate face prin 
imputernicire, fară a fi necesara indeplinirea condiţiilor de vechime stabilite la 
art. 10 – 13, după caz.     
   (3) Pentru a participa la examenul/concursul organizat în vederea ocupării 
unei funcţii de conducere vacante, poliţiştii de penitenciare trebuie să fie 
declaraţi "apt medical" şi "apt" la testarea psihologică organizată în acest 
scop. 

(4) Poliţiştii de penitenciare care din motive neimputabile au fost eliberaţi 
din funcţia de conducere pot ocupa, cu acordul lor, o funcţie de conducere 
vacantă prevăzută cu un coeficient de ierarhizare egal sau inferior celei 
deţinute anterior, numai dacă îndeplinesc condiţiile stabilite la art. 10 - 13, 
după caz. 

 

    ART. 10 
    (1) Condiţiile obligatorii cumulative pentru participarea la 
examenul/concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor vacante de 
director general, director general adjunct, director de direcţie în cadrul 
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi de director de unitate 
penitenciară sau similare sunt următoarele: 
    a) să fi absolvit cel puţin studii de masterat în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei sau în domeniul management; 
    b) să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului; 
    c) să aibă 10 ani vechime efectivă în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei; 
    d) să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la 
dispoziţie, cu excepţia celor rămaşi neîncadraţi în funcţii din cauze 
neimputabile; 

 



   e) să fi obţinut în ultimii 3 ani calificativul de cel puţin "Foarte bun" la 
evaluarea anuală a performanţelor activităţii profesionale; 
    f) să aibă 4 ani vechime efectivă în funcţii de conducere din sistemul 
administraţiei penitenciare. 
    (2) În fişa postului nu pot fi stabilite condiţii de vechime în funcţii de 
conducere superioare celor prevăzute la alin. (1) lit. f). 

     ART. 11 
    (1) Condiţiile obligatorii cumulative pentru participarea la 
examenul/concursul organizat în vederea ocupării funcţiilor de director 
adjunct din sistemul administraţiei penitenciare sunt următoarele: 
    a) să fi absolvit cel puţin studii de masterat în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei sau în domeniul management; 
    b) să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului; 
    c) să aibă 7 ani vechime efectivă în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei; 
    d) să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la 
dispoziţie, cu excepţia celor rămaşi neîncadraţi în funcţii din cauze 
neimputabile; 
   e) să fi obţinut în ultimii 3 ani calificativul de cel puţin "Foarte bun" la 
evaluarea anuală a performanţelor activităţii profesionale; 
    g) să aibă 3 ani vechime efectivă în funcţii de conducere din sistemul 
administraţiei penitenciare. 
    (2) În fişa postului nu pot fi stabilite condiţii de vechime în funcţii de 
conducere superioare celor prevăzute la alin. (1) lit. g). 

 

     ART. 12 
    Condiţiile obligatorii cumulative pentru participarea la examenul/concursul 
organizat în vederea ocupării funcţiilor de şef serviciu sau similare în 
sistemul administraţiei penitenciare sunt următoarele: 
    a) să fi absolvit cel putin studii postuniversitare în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei sau în domeniul management; 
    b) să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului; 
    c) să aibă 3 ani vechime efectiva în specialitatea structurii pentru care se 

 



organizează examen/concurs; 
    d) să aibă 5 ani vechime efectiva în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei; 
    e) să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la 
dispoziţie, cu excepţia celor rămaşi neîncadraţi în funcţii din cauze 
neimputabile; 
    f) să fi obţinut în ultimii 2 ani calificativul de cel puţin "Foarte bun" la 
evaluarea anuală a performanţelor activităţii profesionale. 

    ART. 13 
    Condiţiile obligatorii cumulative pentru participarea la examenul/concursul 
organizat în vederea ocupării functiilor de conducere din sistemul 
administraţiei penitenciare, altele decat cele prevazute la art. 10-12, sunt 
următoarele: 
    a) să îndeplinească cerinţele specifice din fişa postului; 
    b) să aibă 4 ani vechime efectiva în specialitatea structurii pentru care se 
organizează examen/concurs; 
   c) să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la 
dispoziţie, cu excepţia celor rămaşi neîncadraţi în funcţii din cauze 
neimputabile; 
    d) să fi obţinut în ultimii 2 ani calificativul de cel puţin "Foarte bun" la 
evaluarea anuală a performanţelor activităţii profesionale. 
 
 

Ne referim la funcţiile de şef sectie,  şef birou 
sau similare, adjunct şef secţie, cele 
specifice unit de invatamant şi sanitare 
De verificat în nomenclator care sunt toate 
functiile  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ART. 14 
    Condiţiile obligatorii cumulative pentru participarea agenţilor de 
penitenciare la concursul pentru trecerea în corpul ofiţerilor de penitenciare 
sunt: 
    a) să îndeplinească condiţiile stabilite de actele normative în vigoare; 
    b) să fie declaraţi "apt medical" şi "apt" la testarea psihologică organizată 
în acest scop; 
    c) să aibă vechime efectiva în sistemul administraţiei penitenciare de 
minimum 5 ani; 

 



    d) să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puşi la 
dispoziţie, cu excepţia celor rămaşi neîncadraţi în funcţii din cauze 
neimputabile; 
    e) să fi obţinut în ultimii 2 ani calificativul de cel puţin "Foarte bun" la 
evaluarea anuală a performanţelor activităţii profesionale. 

        ART. 15 
    Funcţiile la care se face referire în prezentul ghid, inclusiv similare, sunt 

cele stabilite în Nomenclatorul de funcţii pentru funcţionarii publici cu statut 
special din sistemul administraţiei penitenciare. 

 

CAPITOLUL III 
    Dispoziţii finale şi tranzitorii 
 
    ART. 16 
    Specialităţile necesare pentru fiecare sector de activitate din sistemul 
administraţiei penitenciare se stabilesc prin decizie a directorului general al 
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. 

 

ART. 17 
    Poliţiştilor de penitetenciare care au fost numiţi pe funcţii de conducere, 
anterior intrării în vigoare a prezentului ghid, nu le sunt aplicabile regulile de 
evoluţie în carieră prevăzute pentru funcţiile pe care le deţin. 

 

 


