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A . Director adjunct siguranţa deţinerii şi regim penitenciar 
 
Cerinţe specifice:  

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

• 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, comunicare şi relaţii publice - informaţii, 
psihologie - informaţii; 

• ramura de ştiinţă ştiinţe administrative - specializările administraţie 
publică, administraţie europeană; 

• ramura de ştiinţă sociologie - specializările sociologie, asistenţă socială; 
• ramura de ştiinţă psihologie şi ştiinţe comportamentale - specializarea 

psihologie; 
• ramura de ştiinţă ştiinţa sportului şi educaţiei fizice - specializarea 

educaţie fizică şi sportivă; 
• ramura de ştiinţă ştiinţe ale comunicării - specializarea comunicare şi relaţii 

publice; 
• ramura de ştiinţă ştiinţe economice - specializarea management. 

II. Cunoştinţe de operare pe calculator:  nivel I 
III. Numirea în funcţie se realizează numai după obţinerea avizului ORNISS de acces la 

informaţii clasificate secrete de stat, conform nivelului corespunzător fiecărei unităţi. 
Nivelul de acces se comunică fiecărui candidat la depunerea dosarului de înscriere. 

 
Bibliografie: 

I. Constituţia României; 
II. Codul penal, aprobat prin Legea nr. 286/2009; 
III. Codul de procedură penală, aprobat prin Legea nr. 135/2010; 
IV. Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de 

libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

V. Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din 
Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată; 

VI. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 3 din 5 februarie 2014 pentru luarea unor 
măsuri de implementare necesare aplicării Legii nr. 135/2010 privind Codul de 
procedură penală şi pentru implementarea altor acte normative; 

VII. “Recomandarea Comitetului de miniştri ai statelor membre referitoare la regulile 
penitenciare europene - Rec, (2006)2” (adoptată la 11.01.2006); 

VIII. Manualul privind structurile asociate pentru măsuri de securitate specială, 
constrângere şi control precum şi pentru utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de 
imobilizare: Volumul I - Siguranţa Personală. 
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IX. Hotărârea Guvernului nr. 1897/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare 
a Legii 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele 
judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare; 

X. Ordinul ministrului justiţiei nr. 432/C din 5 februarie 2010, pentru aprobarea 
Instrucţiunilor privind evidenţa nominală şi statistică a persoanelor private de 
libertate aflate în unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; 

XI. Decizia directorului general nr. 619/14.10.2011, pentru aprobarea Instrucţiunilor 
privind organizarea muncii persoanelor private de libertate aflate în unităţile 
subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; 

XII. Ordinul ministrului justiţiei nr. 1676/C/2010 pentru aprobarea Regulamentului 
privind siguranţa locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor; 

XIII. Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/12.06.2015, pentru aprobarea 
Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice ; 

XIV. Ordinul ministrului justiţiei nr. 1792/C din 31 mai 2013 pentru aprobarea Criteriilor 
privind evaluarea performanţelor activităţii profesionale a funcţionarilor publici cu 
statut special definitivi din sistemul administraţiei penitenciare; 

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

 
Tematica: 

I. Constituţia României - Titlul II Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale; 
II. Codul penal - art. 56- 60 Pedepsele principale: detenţiunea pe viaţă şi închisoarea; - 

art. 99-100 Condiţiile liberării condiţionate în cazul detenţiunii pe viaţă şi în cazul 
pedepsei închisorii; - art. 124-126 Internarea într-un centru educativ, internarea într-
un centru de detenţie şi schimbarea regimului de executare; 

III. Codul de procedură penală - art. 257 - 267 Citarea, comunicarea actelor procedurale şi 
mandatul de aducere; 

IV. Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de 
libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi 
completările ulterioare – integral; 

V. Legea 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor, republicată - integral; 

VI. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 3 din 5 februarie 2014 pentru luarea unor 
măsuri de implementare necesare aplicării Legii nr. 135/2010 privind Codul de 
procedură penală şi pentru implementarea altor acte normative – Art. V; 

VII. “Recomandarea Comitetului de miniştri ai statelor membre referitoare la regulile 
penitenciare europene - Rec. (2006)2” (adoptată la 11,01.2006): 

• Principii fundamentale (Par.1-9) 
• Domeniul de aplicare (Par. 10-13) 
• Condiţii de detenţie (Par. 14 – 22, 24 - 25, 27, 29, 30-31, 34 - 38) 
• Ordine (Par. 49 - 54, 56 - 70) 

VIII. Manualul privind structurile asociate pentru măsuri de securitate specială, 
constrângere şi control precum şi pentru utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de 
imobilizare : Volumul I - Siguranţa Personală: 

• Capitolul 2- Siguranţa Personală: 2.1- Abilităţi de comunicare, 2.2-Luarea de 
ostatici; 

• Capitolul 3 - Mijloace de imobilizare: 3.2. Principiile utilizării mijloacelor de 
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imobilizare; 
• Capitolul 7- Informări despre utilizarea tehnicilor şi mijloacelor de imobilizare. 

IX. Hotărârea Guvernului nr. 1897/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a 
Legii 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele 
judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare - 
integral; 

X. Ordinul ministrului justiţiei nr. 432/C din 5 februarie 2010, pentru aprobarea 
Instrucţiunilor privind evidenţa nominală şi statistică a persoanelor private de 
libertate aflate în unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor – 
capitolele II, IV şi VI; 

XI.   Decizia directorului general nr. 619/14.10.2011, pentru aprobarea Instrucţiunilor 
privind organizarea muncii persoanelor private de libertate aflate în unităţile 
subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor – secţiunile 1,2,3 şi 8; 

XII. Ordinul ministrului justiţiei nr. 1676/C/2010 pentru aprobarea Regulamentului 
privind siguranţa locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor - integral; 

XIII. Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/12.06.2015, pentru aprobarea 
Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice – Anexa 1; 

XIV. Ordinul ministrului justiţiei nr. 1792/C din 31 mai 2013 pentru aprobarea Criteriilor 
privind evaluarea performanţelor activităţii profesionale a funcţionarilor publici cu 
statut special definitivi din sistemul administraţiei penitenciare - integral; 

XV. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului deontologic 
al personalului din sistemul administraţiei penitenciare - integral. 
 

 
B. Director adjunct economico–administrativ  

 
Cerinţe specifice: 
I. Studii: studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, emise 

de instituţii acreditate de Ministerul Educaţiei în: 
            • ramura de ştiinţă ştiinţe economice – toate specializările; 

 • ramura de ştiinţă ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – specializările 
management economico – financiar, conducere logistică; 

 • ramura de ştiinţă ştiinţe administrative – specializarea administraţie 
publică. 

 • domeniul fundamental de ierarhizare ştiinţe inginereşti – toate ramurile de 
ştiinţă şi specializările; 
II. Cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I. 
III. Numirea în funcţie se realizează numai după obţinerea avizului ORNISS de 

acces la informaţii clasificate secrete de stat, conform nivelului funcţiei. Nivelul de acces 
se comunică fiecărui candidat la depunerea dosarului de înscriere. 
 

Bibliografia: 
1. Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din 

Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată. 
2. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată. 
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3. Legea nr.  500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

4. Lege-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

5. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

6. Legea nr. 48/2012 privind finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate. 

7. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare. 

8. Ordonanţa de Guvern nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor 
fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice. 

9. Hotărârea Guvernului României nr. 1849/2004 privind organizarea, funcţionarea 
şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

10. Hotărârea Guvernului României nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea 
normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie 
publică din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare. 

11. Hotărârea de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 
intervenţii. 

12. 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. 

13. 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. 

14. 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. 

15. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru 
aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura 
activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii. 

16. Ordinul ministrului justiţiei nr. 1792/C din 31 mai 2013 pentru aprobarea 
Criteriilor privind evaluarea performanţelor activităţii profesionale a funcţionarilor publici cu 
statut special definitivi din sistemul administraţiei penitenciare; 

17. Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/12.06.2015, pentru 
aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice; 
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18. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului 
deontologic al personalului din sistemul administraţiei penitenciare. 
 

Tematica 
1. Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din 

Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată - integral. 
2. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată; cap 2-4: Cap.2 - Organizarea şi 

conducerea contabilităţii; Cap.3 - Registrele de contabilitate; Cap.4 - Situaţii financiare. 
3. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 

ulterioare - cap 1-4; Cap.1- Legile bugetare anuale, legile de rectificare, legile privind 
contul general anual de execuţie, Autorizarea bugetară/Angajamentele multianuale; 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, execuţia 
bugetară, execuţia de casă bugetară, principii ale încheierii execuţiei bugetare.  

4. Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice cu modificările şi completările ulterioare: Anexa 7 Secţiunea 2 – Soldele şi salariile 
de bază; Secţiunea 3 – Drepturi specifice activităţii desfăşurate în instituţiile publice de 
apărare, ordine publică şi siguranţă naţională.  

5. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi 
completările ulterioare (regimul juridic al proprietăţii publice)- integral. 

6. Legea nr. 48/2012 privind finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate – integral. 

7. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare: 

CAP. 2- Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de achiziţie publică 
CAP. 3- Proceduri de atribuire 
CAP. 4-  Modalităţi speciale de atribuire a contractului de achiziţie publică 
CAP. 5- Atribuirea contractului de achiziţie publică 
CAP. 6-  Dosarul achiziţiei publice 
8. Ordonanţa de Guvern 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe 

aflate în patrimoniul instituţiilor publice - integral. 
9. Hotărârea Guvernului României nr. 1849/2004 privind organizarea, funcţionarea 

şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, cu modificările şi completările 
ulterioare - integral. 

10. Hotărârea Guvernului României nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea 
normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie 
publică din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea 
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare - CAP. 1- 
10. 

11. Hotărârea de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 
intervenţii; Art. 5-10, anexele 4,5,6. 
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12. 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 1–2: Cap.1- Dispoziţii generale; Cap.2 - Aprobarea, 
depunerea şi componenţa situaţiilor financiare.  

13. 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 – integral. 

14. 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. 

15. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru 
aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura 
activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii - integral. 

16. Ordinul ministrului justiţiei nr. 1792/C din 31 mai 2013 pentru aprobarea 
Criteriilor privind evaluarea performanţelor activităţii profesionale a funcţionarilor publici cu 
statut special definitivi din sistemul administraţiei penitenciare – integral. 

17. Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/12.06.2015, pentru 
aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice – Anexa 1; 

18. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului 
deontologic al personalului din sistemul administraţiei penitenciare – integral. 

 
 

C. Director adjunct educaţie şi asistenţă psihosocială 
 

Condiţii specifice  
I. Studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă emise de instituţii 

acreditate de Ministerul Educaţiei în: 
i. ramura de ştiinţă filologie – toate specializările; 
ii. ramura de ştiinţă filosofie –specializarea filosofie; 
iii. ramura de ştiinţă istorie – specializările istorie, arheologie, istoria artei; 
iv. ramura de ştiinţă studii culturale – specializarea etnologie, studii culturale, 

studii europene; 
v. ramura de ştiinţă teologie – toate specializările;  
vi. ramura de ştiinţă ştiinţe juridice – specializările: drept, drept european şi 

internaţional; 
vii. ramura de ştiinţă ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – specializările 

ordine şi siguranţă publică, psihologie – informaţii, comunicare şi relaţii 
publice-informaţii; 

viii. ramura de ştiinţă sociologie – toate specializările; 
ix. ramura de ştiinţă ştiinţe politice – toate specializările; 
x. ramura de ştiinţă ştiinţe administrative – specializările administraţie 

publică, administraţie europeană; 
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xi. ramura de ştiinţă ştiinţe ale comunicării – toate specializările; 
xii. ramura de ştiinţă psihologie şi ştiinţe comportamentale – toate 

specializările ; 
xiii. ramura de ştiinţă matematică – toate specializările; 
xiv. ramura de ştiinţă fizică – toate specializările; 
xv. ramura de ştiinţă chimie şi inginerie chimică – toate specializările; 
xvi. ramura de ştiinţă biologie - specializarea biologie; 
xvii. ramura de ştiinţă biochimie – specializarea biochimie; 
xviii. ramura de ştiinţă ştiinţele pământului şi atmosferei – specializările 

geografie, ecologie şi protecţia mediului, geografia mediului, ştiinţa 
mediului. 

II. Curs/modul psihopedagogic sau curs de formator – pentru candidaţii cu alte studii 
decât psihologie sau asistenţă socială; 

III. Atestat de liberă practică în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii 
naţionale, treapta de specializare – minim autonom, pentru candidaţii cu studii de 
psihologie; 

IV. Treapta de competenţă profesională - minim specialist, pentru candidaţii cu studii de 
asistenţă socială; 

V. Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională: certificat de competenţă 
lingvistică eliberat de instituţii recunoscute de MEN -  nivel minimum B1, Conform 
Cadrului de referinţă european; 

VI. Cunoştinţe de operare pe calculator:  nivel I; 
VII. Numirea în funcţie se realizează numai după obţinerea avizului ORNISS de acces la 

informaţii clasificate secrete de stat, conform nivelului funcţiei. Nivelul de acces se 
comunică fiecărui candidat la depunerea dosarului de înscriere. 
 
 

Bibliografie şi Tematică 
I. Secţiune legislaţie 
 
a) legislaţie comună  

1. Legea nr. 293/2004 privind statutul funcţionarilor publici cu statut special din 
Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată - integral; 

2. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului deontologic 
al personalului din sistemul administraţiei penitenciare - integral; 

3. Ordinul ministrului justiţiei nr. 1792/C/2013 pentru aprobarea Criteriilor privind 
evaluarea performanţelor activităţii profesionale a funcţionarilor publici cu statut 
special definitivi din sistemul administraţiei penitenciare - integral; 

4. Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 
Titlul I  art. 1 - art. 15, Titlul II , cap. I art.16 – art. 21, cap. II art. 22 – art. 26, art.29 
– art.33, art.42 – art.56, art.59 – art.60; 

5. Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera 
practica, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din 
Romania: Capitolul I; Capitolul II - Secţiunea 1, Secţiunea 2, Secţiunea 3, 
Secţiunea 4, Secţiunea 5; Capitolul III - Secţiunea 4; Capitolul V - Răspunderea 
disciplinară. 
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6. Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social, cu modificările şi 
completările ulterioare - integral; 

7. Legea Asistenţei Sociale nr. 292/2011 – Capitolul III - secţiunea 1, secţiunea a 2-
a, Cap. IV- secţiunea 1; 

8. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 
modificările şi completările ulterioare - integral; 

9. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare 
a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare - integral; 

10. Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/12.06.2015, pentru 
aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice – Anexa 1; 

11. Ordinul ministrului justiţiei nr. 1072/C/25 martie 2013 pentru aprobarea 
Regulamentului privind asistenţa religioasă a persoanelor private de libertate 
aflate în custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - integral; 

12. Recomandarea nr. R(89) 12 a Comitetului de miniştri al Consiliului Europei, 
adoptată la data de 13.10.1989 (educaţia în penitenciar) - integral; 

13. Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 444 
din 30.06.2010 privind introducerea în aplicaţia informatică PMSWeb a datelor 
referitoare la persoanele private de libertate implicate în activităţi şi programe de 
educaţie şi asistenţă psihosocială - integral; 

14. Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 541 
din 13.10.2010 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind modalitatea de gestionare 
şi completare a Dosarului de Educaţie şi Asistenţă Psihosocială, a Dosarului de 
Educaţie şi Asistenţă Psihosocială a Minorului şi a Dosarului de Dezvoltare a 
Minorului - integral; 

15. Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 542 
din 13.10.2010 pentru aprobarea părţilor componente şi a conţinutului Dosarului 
de Educaţie şi Asistenţă Psihosocială, Dosarului de Educaţie şi Asistenţă 
Psihosocială a Minorului şi a Dosarului de Dezvoltare a Minorului - integral  

 
b) legislaţie specifică : 

1. Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi măsurile dispuse de 
organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările 
ulterioare - integral; 

2. Ordonanţa de urgenţă nr. 3/2014 pentru luarea unor măsuri de implementare 
necesare aplicării Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedurã penală şi pentru 
implementarea altor acte normative – Art.5; 

3. Hotărârea Guvernului nr. 1897/2006 pentru aprobarea Regulamentului de 
aplicare a Legii 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse 
de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările 
ulterioare - integral; 

4. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2199/C/2011 - Regulamentul privind condiţiile de 
organizare şi desfăşurare a activităţilor educative, culturale, terapeutice, de 
consiliere psihologică şi asistenţă socială din penitenciare - integral; 

5. Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 
624/2012 privind aprobarea „Culegerii de documente privind desfăşurarea 
activităţilor de educaţie, asisitenţă psihologică şi asistenţă socială în penitenciare 
- integral; 
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6. Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 303 
din 08.01.2015 privind derularea demersurilor educative semistructurate, pe 
bază de proiecte de activitate - integral. 

 
c) legislaţie specifică (centru de detenţie): 

1. Recomandarea CM REC (2008) a Comitetului de Miniştrii ai Statelor Membre, 
referitoare la Regulile Europene pentru Minorii care fac obiectul unor Sancţiuni sau 
Măsuri Dispuse de organele judiciare - integral. 
 

 
II. Secţiune literatură de specialitate 
literatură de specialitate comună  

1. Colectiv Administraţia Naţională a Penitenciarelor – Ghidul de bune practici pentru 
educatorul care lucrează în sistemul penitenciar, 2011, cap V, cap. VII; 

2. Colectiv Administraţia Naţională a Penitenciarelor – Ghidul de bune practici pentru 
psihologul care lucrează în sistemul penitenciar; secvenţele 1, 17, 18;       

3. Colectiv Administraţia Naţională a Penitenciarelor – Ghidul de bune practici pentru 
asistentul social care lucrează în sistemul penitenciar, secvenţele II.1, secvenţa 
II.3.2.;  

4. Pânişoară I. O. – Comunicarea eficientă, Ed. Polirom, 2008, cap. 11. 
 
 
D. Director adjunct medical din penitenciarele–spital 

 
Condiţii specifice  

I. Studii: 
•  studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, emise de 

instituţii acreditate de Ministerul Educaţiei în: 
- ramura de ştiinţă medicină, specializarea – medicină; 
- ramura de ştiinţă medicină dentară, specializarea – medicină dentară; 
•  curs de perfecţionare în management sanitar, agreat de Ministerul Sănătăţii şi 

stabilit prin Ordinul ministrului sănătăţii nr.1113 din 12 august 2010, sau master ori doctorat 
în managementul sanitar organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, sau 
curs postuniversitar de conducere a serviciilor de sănătate; 

II. Cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I 
III. Numirea în funcţie se realizează numai după obţinerea avizului ORNISS de 

acces la informaţii clasificate secrete de stat, conform nivelului funcţiei. Nivelul de acces se 
comunică fiecărui candidat la depunerea dosarului de înscriere. 
 

Bibliografie 
1. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 

completările ulterioare;  
2. Hotărârea de Guvern nr. 400 din 13 mai 2014 pentru aprobarea pachetelor de 

servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale 
în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015; 

3. Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate nr. 619/360 din 30 mai 2014 privind aprobarea Normelor metodologice de 
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aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de 
servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale 
în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015; 

4. Legea nr. 46/2003, legea drepturilor pacientului;  
5. Legea nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor si a măsurilor 

privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

6. Ordinul ministrului justiţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 429/C-125 din  7 februarie 
2012 privind asigurarea asistenţei medicale persoanelor private de libertate aflate în 
custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; 

7. Ordinul nr. 1441-M.121-182-4295/C-10382-539-211-966 din 28 noiembrie 2014, 
privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 
400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care 
reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări 
sociale de sănătate pentru anii 2014 - 2015, adaptate la specificul organizării asistenţei 
medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii 
publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale 
dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi 
Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin 
acestei reţele; 

8. Legea 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din 
Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată; 

9. Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/12.06.2015, pentru 
aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice ;. 

10. Ordinul ministrului justiţiei nr. 1792/C din 31 mai 2013 pentru aprobarea 
Criteriilor privind evaluarea performanţelor activităţii profesionale a funcţionarilor publici cu 
statut special definitivi din sistemul administraţiei penitenciare; 

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

Tematica 
1. Legea nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 

completările ulterioare, respectiv: 
a. TITLUL VII - Spitalele, 
b. TITLUL XII - Exercitarea profesiei de medic. 
2. Hotărârea de Guvern nr. 400 din 13 mai 2014 pentru aprobarea pachetelor de 

servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale 
în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015 - integral; 

3. Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate nr. 619/360 din 30 mai 2014 privind aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de 
servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale 
în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015, respectiv: 

• ANEXA 7 - Condiţiile acordării pachetului minimal şi de bază de servicii medicale 
acordate în ambulatoriul de specialitate pentru specialităţile clinice 



 

Str. Maria Ghiculeasa nr.47, sector 2 Bucureşti, România 
www.anp.gov.ro 

 

11 

• ANEXA 8 - Modalităţi de plată în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate 
pentru specialităţile clinice şi acupunctură 

• ANEXA 22 - Condiţiile acordării pachetului minimal şi de bază de servicii medicale 
în asistenţa medicală spitalicească  

• ANEXA 25 - Durata de spitalizare pe secţii/compartimente  valabilă pentru toate 
categoriile de spitale 

• ANEXA 26 - Contract de furnizare de servicii medicale spitaliceşti 
4. Legea nr. 46/2003, legea drepturilor pacientului - integral;  
5. Legea nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor si a măsurilor 

privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu 
modificările şi completările ulterioare, respectiv: 

a. CAP. I - Organizarea executării pedepselor privative de libertate, 
b. CAP. III - Regimurile de executare a pedepselor privative de libertate, 
c. CAP. IV - Condiţiile de detenţie 
d. CAP. V - Drepturile persoanelor  condamnate  
e. CAP. VIII - Liberarea condiţionată - art. 97  
f.  CAP. IX – Recompense, abateri şi sancţiuni disciplinare 
g. CAP. X - Documentele întocmite de administraţia penitenciarului 
6. Ordinul ministrului justiţiei şi al ministrului sănătăţii nr. 429/C-125 din  7 februarie 

2012 privind asigurarea asistenţei medicale persoanelor private de libertate aflate în 
custodia Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - integral; 

7. Ordinul nr. 1441-M.121-182-4295/C-10382-539-211-966 din 28 noiembrie 2014, 
privind aprobarea Normelor proprii de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 
400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care 
reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări 
sociale de sănătate pentru anii 2014 - 2015, adaptate la specificul organizării asistenţei 
medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii 
publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale 
dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi 
Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin 
acestei reţele – integral; 

8. Legea 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din 
Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată - integral; 

9. Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/12.06.2015, pentru 
aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice – Anexa 1; 

10. Ordinul ministrului justiţiei nr. 1792/C din 31 mai 2013 pentru aprobarea 
Criteriilor privind evaluarea performanţelor activităţii profesionale a funcţionarilor publici cu 
statut special definitivi din sistemul administraţiei penitenciare - integral. 

11. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului 
deontologic al personalului din sistemul administraţiei penitenciare – integral. 
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Ramurile de ştiinţă, domeniile şi specializările studiilor absolvite, 
prevăzute la condiţiile de studii, sunt stabilite conform  H.G. nr. 580 din 9 iulie 
2014. 


