
Ofiţer - psiholog 
 
Cerinţe specifice:  
I. Studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă emisă de instituţii acreditate de Ministerul Educaţiei, în specializarea 
„Psihologie”;  
II. Cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (vor fi verificate prin probă practică eliminatorie);  
III. Atestat de liberă practică obţinut în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii naţionale sau psihologie 
clinică sau consiliere psihologică sau psihoterapie, treapta de specializare – minimum psiholog practicant sub 
supervizare;  
IV. Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională: certificat de competenţă lingvistică valabil eliberat de 
instituţii recunoscute de MEN - nivel minimum B1, conform Cadrului de referinţă european;  
 
Bibliografia şi tematica:  
 
Legislaţie  
1. Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor 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 procedură 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, integral;  
4. Legea nr. 293/2004 privind statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor, republicată, integral;  
5. Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, integral;  
6. Hotărârea Guvernului nr. 788/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 213/2004 privind 
exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului 
Psihologilor din România, integral;  
7. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului deontologic al personalului din sistemul 
administraţiei penitenciare, integral;  
8. Hotărârea 4CN/2013 pentru aprobarea Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică şi a 
Codului de procedură disciplinară, integral;  
9. Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2199/C/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de organizare şi 
desfăşurare a activităţilor educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenţă socială din penitenciare, 
(în actuala formă - Titlul I, Titlul II, Titlul IV – capitolele I, II, III, IV, V, Titlul V, Titlul VI).  
 
Literatură de specialitate  
1. American Psychiatric Association (2003). Manual de Diagnostic şi Statistică a Tulburărilor Mentale DSM-IV-TR, 
ediţia a IV-a, text revizuit, Asociaţia Psihiatrilor Liberi din România, Bucureşti (Evaluarea multiaxială - pag. 27-37; 
Tulburările în legătură cu o substanţă - pag. 191-295; Tulburările afective - pag. 345-428; Tulburările anxioase - pag. 
429-484; Tulburările de adaptare - pag. 679-683; Tulburările de personalitate - pag. 685-729).  
2. Mitrofan N., Zdrenghea V., Butoi T. (1994). Psihologie judiciară, Casa de Editură şi Presă „Şansa” SRL, Bucureşti 
(Capitolul 8: Aspecte psihologice privind delicvenţa juvenilă - pag. 267-299; Capitolul 9: Problematica psihologică a 
privării de libertate şi a recuperării sociale a infractorului - pag. 301-312; Capitolul 10: Posibilităţi şi limite privind 
măsurarea potenţialului delicvenţial - pag. 313-333).  
3. Ministerul Justiţiei, Administraţia Naţională a Penitenciarelor, sub coordonarea Pripp C., Decsei-Radu A. (2011). 
Ghid de bune practici pentru psihologul care lucrează în sistemul penitenciar, (Titlul I – Organizarea activităţilor de 
asistenţă psihosocială: Secvenţa1; Titlul II – Asistenţa psihologică cu caracter general: Secvenţele 2, 3, 4, 5, 6 şi 7; Titlul 
III – Asistenţa psihologică cu caracter specific: Secvenţa 11; Secvenţa 12; Secvenţa 13; Secvenţa 15; Secvenţa 16; 
Secvenţa 17; Secvenţa 18; Secvenţa 19).  
 
Probele de concurs:  
 
a) interviul;  
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 din 30 decembrie 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.  
 
 
 
 


