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1. Descrierea cursurilor şi planificarea acestora 
 
 

A. Cursuri desfăşurate cu furnizori autorizaţi de formare profesională 
 

 
A1. SIGURANŢA DEŢINERII ŞI REGIM PENITENCIAR  
 
1. Denumirea cursului: Curs control tehnic antiterorist; 
Număr de ore: Va fi stabilit de comun acord cu furnizorii autorizaţi de formare 
profesională; 
Timp: Va fi stabilit de comun acord cu furnizorii autorizaţi de formare profesională; 
Grup țintă: 10 funcționari publici cu statut special din unităţile penitenciare 
Planificarea cursului: 26.02-02.03.2018 la sediul S.P.P. 
 
 
2. Denumirea cursului: Curs de luptă antiteroristă; 
Număr de ore: Va fi stabilit de comun acord cu furnizorii autorizaţi de formare 
profesională; 
Timp: Va fi stabilit de comun acord cu furnizorii autorizaţi de formare profesională; 
Grup țintă: 32 funcționari publici cu statut special din cadrul grupelor operative al 
unităților coordonatoare de zonă; 
Planificarea cursului: Va fi planificat în funcţie de alocarea banilor de la bugetul de 
stat. 
 
3. Denumirea cursului: Curs pentru obţinere permise CNCAN; 
Număr de ore: Va fi stabilit de comun acord cu furnizorii autorizaţi de formare 
profesională; 
Timp: Va fi stabilit de comun acord cu furnizorii autorizaţi de formare profesională; 
Grup țintă: 22 funcționari publici cu statut special din cadrul penitenciarelor Botoşani 
(5), Arad (4), Mioveni (4), CD Craiova (1), Tg. Jiu (1), Găeşti (4), Iaşi (2); 
Planificarea cursului: : Va fi planificat în funcţie de alocarea banilor de la bugetul de 
stat. 
 
A2. CONTENCIOS ŞI ELABORARE ACTE NORMATIVE  
 
1. Denumirea cursului: Dreptul muncii; 
Număr de ore: Va fi stabilit de comun acord cu furnizorii autorizaţi de formare 
profesională; 
Timp: Va fi stabilit de comun acord cu furnizorii autorizaţi de formare profesională; 
Grup ţintă: 60 funcţionari publici cu statut special din Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor şi unităţile penitenciare; 
Planificarea cursului: Va fi planificat în funcţie de alocarea banilor de la bugetul de 
stat. 
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A3. PREVENIREA CRIMINALITĂŢII ŞI TERORISMULUI  
 
1. Denumirea cursului: IT (Linux și Oracle); 

Număr de ore: Va fi stabilit de comun acord cu furnizorii autorizați de formare 
profesională; 
Timp: Va fi stabilit de comun acord cu furnizorii autorizați de formare profesională; 
Grup țintă: 1 funcționar public cu statut special din Administrația Națională a 

Penitenciarelor; 

Planificarea cursului: : Va fi planificat în funcție de alocarea banilor de la bugetul de 
stat. 
 

A4. REINTEGRARE SOCIALĂ 
 
1. Denumirea cursului: Simpozionul Național de Psihologie al Poliției Române - 
PSIMPOL (persoane pentru care s-au recomandat cursuri creditate sau de 
specialitate, cursuri privind metode de lucru specifice, conferințe);  
Număr de ore: Va fi stabilit de comun acord cu furnizorii autorizați de formare 
profesională; 
Timp: Va fi stabilit de comun acord cu furnizorii autorizați de formare profesională; 
Grup țintă: 52 funcționari publici cu statut special din Administrația Națională a 
Penitenciarelor (5 psihologi) și câte 1 funcționar public cu statut special (psiholog) din 
unitățile subordonate; 
Planificarea cursului: : Va fi planificat în funcție de alocarea banilor de la bugetul de 
stat. 
 
2. Denumirea cursului: Consiliere educațională ; 
Număr de ore: Va fi stabilit de comun acord cu furnizorii autorizați de formare 
profesională; 
Timp: Va fi stabilit de comun acord cu furnizorii autorizați de formare profesională; 
Grup țintă: 36 funcționari publici cu statut special din unitățile subordonate 
Administrației Naționale a Penitenciarelor; 
Planificarea cursului: : Va fi planificat în funcție de alocarea banilor de la bugetul de 
stat. 
 
3. Denumirea cursului: Management educațional;  
Număr de ore: Va fi stabilit de comun acord cu furnizorii autorizați de formare 
profesională; 
Timp: Va fi stabilit de comun acord cu furnizorii autorizați de formare profesională; 
Grup țintă: 5 funcționari publici cu statut special din Administrația Națională a 
Penitenciarelor; 
Planificarea cursului:Va fi planificat în funcție de alocarea banilor de la bugetul de 
stat. 
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A5. RESURSE UMANE 
 
1. Denumirea cursului: Manager resurse umane; 
Număr de ore: Va fi stabilit de comun acord cu furnizorii autorizaţi de formare 
profesională; 
Timp: Va fi stabilit de comun acord cu furnizorii autorizaţi de formare profesională; 
Grup ţintă: 3 funcţionari publici cu statut special din penitenciarele Bistrița (1), 
Craiova Pelendava (1) şi Ploiești (1); 
Planificarea cursului: Va fi planificat în funcţie de alocarea banilor de la bugetul de 
stat. 
 
2. Denumirea cursului: Inspector resurse umane; 
Număr de ore: Va fi stabilit de comun acord cu furnizorii autorizaţi de formare 
profesională; 
Timp: Va fi stabilit de comun acord cu furnizorii autorizaţi de formare profesională; 
Grup ţintă: 8 funcţionari publici cu statut special din penitenciarele Arad (1), Brăila 
(1), București Jilava (1), Miercurea Ciuc (1), Focșani (1), Slobozia (1), Tg. Jiu (1) și 
Timișoara (1); 
Planificarea cursului: Va fi planificat în funcţie de alocarea banilor de la bugetul de 
stat. 
 
3. Denumirea cursului: Evaluator de competențe; 
Număr de ore: Va fi stabilit de comun acord cu furnizorii autorizaţi de formare 
profesională; 
Timp: Va fi stabilit de comun acord cu furnizorii autorizaţi de formare profesională; 
Grup ţintă: 5 funcţionari publici cu statut special din Administrația Națională a 
Penitenciarelor (4) și SNPAP Tg. Ocna (1); 
Planificarea cursului: Va fi planificat în funcţie de alocarea banilor de la bugetul de 
stat. 
 
A6. TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢII  
 
1. Denumirea cursului:  Microsoft MCSA Windows Server 2016 
Număr de ore: Va fi stabilit de comun acord cu furnizorii autorizaţi de formare 
profesională; 
Timp: Va fi stabilit de comun acord cu furnizorii autorizaţi de formare profesională; 
Grup țintă: 2 funcționari publici cu statut special din Administrația Națională a 
Penitenciarelor; 
Planificarea cursului: Va fi planificat în funcţie de alocarea banilor de la bugetul de 
stat. 
 
2. Denumirea cursului:  Developing Microsoft SQL Server 2016 Databases 
Număr de ore: Va fi stabilit de comun acord cu furnizorii autorizaţi de formare 
profesională; 
Timp: Va fi stabilit de comun acord cu furnizorii autorizaţi de formare profesională; 
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Grup țintă: 6 funcționari publici cu statut special din Administrația Națională a 
Penitenciarelor (2) şi penitenciarele Oradea, Spital Rahova, Iași și Ploiești – 
Târgșorul Nou; 
Planificarea cursului: Va fi planificat în funcţie de alocarea banilor de la bugetul de 
stat. 
 
3. Denumirea cursului: Curs ISO 27031; 
Număr de ore: Va fi stabilit de comun acord cu furnizorii autorizaţi de formare 
profesională; 
Timp: Va fi stabilit de comun acord cu furnizorii autorizaţi de formare profesională; 
Grup țintă: 1 funcționari publici cu statut special din Administrația Națională a 
Penitenciarelor; 
Planificarea cursului: Va fi planificat în funcţie de alocarea banilor de la bugetul de 
stat. 
 
4. Denumirea cursului:  Programming in C# with Microsoft Visual Studio 2017; 
Număr de ore: Va fi stabilit de comun acord cu furnizorii autorizaţi de formare 
profesională; 
Timp: Va fi stabilit de comun acord de către persoanele implicate; 
Grup țintă: 2 funcționari publici cu statut special din Administrația Națională a 
Penitenciarelor; 
Planificarea cursului: Va fi planificat în funcţie de alocarea banilor de la bugetul de 
stat. 
 
5. Denumirea cursului: Configuring and Administering Microsoft SharePoint 
2016; 
Număr de ore: Va fi stabilit de comun acord cu furnizorii autorizaţi de formare 
profesională; 
Timp: Va fi stabilit de comun acord de către persoanele implicate; 
Grup țintă: 2 funcționari publici cu statut special din Administrația Națională a 
Penitenciarelor și Penitenciarul Giurgiu; 
Planificarea cursului: Va fi planificat în funcţie de alocarea banilor de la bugetul de 
stat. 
 
6. Denumirea cursului: Administrare și securitate în sistemul de operare 
Windows 10; 
Număr de ore: Va fi stabilit de comun acord cu furnizorii autorizaţi de formare 
profesională; 
Timp: Va fi stabilit de comun acord de către persoanele implicate; 
Grup țintă: 3 funcționari publici cu statut special din penitenciarele Mărgineni, Mioveni 
şi Botoșani; 
Planificarea cursului: Va fi planificat în funcţie de alocarea banilor de la bugetul de 
stat. 
 
7. Denumirea cursului: Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 
2014 Reporting Services; 

http://www.anp.gov.ro/
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Număr de ore: Va fi stabilit de comun acord cu furnizorii autorizaţi de formare 
profesională; 
Timp: Va fi stabilit de comun acord de către persoanele implicate; 
Grup țintă: 2 funcționari publici cu statut special din Administrația Națională a 
Penitenciarelor  şi Centrul Educativ Tg. Ocna; 
Planificarea cursului: Va fi planificat în funcţie de alocarea banilor de la bugetul de 
stat. 
 
8. Denumirea cursului:  CISCO Certified Network Associate - CCNA 
Număr de ore: Va fi stabilit de comun acord cu furnizorii autorizaţi de formare 
profesională; 
Timp: Va fi stabilit de comun acord cu furnizorii autorizaţi de formare profesională; 
Grup țintă: 6 funcționari publici cu statut special din penitenciarele Iaşi, Bucureşti 
Rahova, Timişoara, Craiova, Giurgiu, Mărgineni; 
Planificarea cursului: Va fi planificat în funcţie de alocarea banilor de la bugetul de 
stat. 
 
A7. MEDICAL  
 
1.        Denumirea cursului: Managementul stresului; 
Număr de ore: Va fi stabilit de comun acord cu furnizorii autorizați de formare 
profesională;  
Timp: Va fi stabilit de comun acord cu furnizorii autorizaţi de formare profesională; 
Grup ţintă: 5 funcţionari publici cu statut special din Administrația Națională a 
Penitenciarelor; 
Planificarea cursului: Va fi planificat în funcţie de alocarea banilor de la bugetul de 
stat. 
 
A8. ECONOMICO – ADMINISTRATIV  
 
1. Denumirea cursului: Salarizarea personalului din instituțiile publice si aplicarea 

prevederilor Legii 153/2017; 

Număr de ore: Va fi stabilit de comun acord cu furnizorii autorizaţi de formare 
profesională; 
Timp: Va fi stabilit de comun acord cu furnizorii autorizaţi de formare profesională; 
Grup ţintă: 55 funcţionari publici cu statut special din Administraţia Naţională a 

Penitenciarelor şi unităţile subordonate (cu atribuţii în salarizare din sistemul 

penitenciar); 

Planificarea cursului: Va fi planificat în funcţie de alocarea banilor de la bugetul de 
stat şi de disponibilitatea de cazare a Centrului de Pregătire Sovata 
 

2. Denumirea cursului: Managementul lucrărilor de investiţii; 

Număr de ore: Va fi stabilit de comun acord cu furnizorii autorizaţi de formare 
profesională; 
Timp: Va fi stabilit de comun acord cu furnizorii autorizaţi de formare profesională; 

http://www.anp.gov.ro/
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Grup ţintă: 30 funcţionari publici cu statut special din Administraţia Naţională a 

Penitenciarelor şi unităţile subordonate; 

Planificarea cursului: Va fi planificat în funcţie de alocarea banilor de la bugetul de 
stat şi de disponibilitatea de cazare a Complexului Flamingo 
 

3. Denumirea cursului: Autorizare ISCIR fochist; 

Număr de ore: Va fi stabilit de comun acord cu furnizorii autorizaţi de formare 
profesională; 
Timp: Va fi stabilit de comun acord cu furnizorii autorizaţi de formare profesională; 
Grup ţintă: 5 funcţionari publici cu statut special de la Penitenciarul Bistriţa (2) şi 

Centrul de DetenţieTichileşti (3);  

Planificarea cursului: Va fi planificat în funcţie de alocarea banilor de la bugetul de 
stat. 
 
A9.  INSPECȚIE PENITENCIARĂ 
 
1. Denumirea cursului:    Cursuri privind gestionarea informațiilor clasificate; 
Număr de ore: Va fi stabilit de comun acord cu furnizorii autorizați de formare 
profesională;  
Timp: Va fi stabilit de comun acord cu furnizorii autorizaţi de formare profesională; 
Grup ţintă: 2 funcţionari publici cu statut special din Administrația Națională a 
Penitenciarelor; 
Planificarea cursului: Va fi planificat în funcţie de alocarea banilor de la bugetul de 
stat. 
 
  A10. AUDIT PUBLIC INTERN  
 
1. Denumirea cursului: Management; 
Număr de ore: Va fi stabilit de comun acord cu furnizorii autorizaţi de formare 
profesională; 
Timp: Va fi stabilit de comun acord cu furnizorii autorizaţi de formare profesională; 
Grup ţintă: 7 persoane din din Administrația Națională a Penitenciarelor; 
Planificarea cursului: Va fi planificat în funcţie de alocarea banilor de la bugetul de  
Stat. 
 
2. Denumirea cursului: Contabilitate; 
Număr de ore: Va fi stabilit de comun acord cu furnizorii autorizaţi de formare 
profesională; 
Timp: Va fi stabilit de comun acord cu furnizorii autorizaţi de formare profesională; 
Grup ţintă: 7 persoane din din Administrația Națională a Penitenciarelor; 
Planificarea cursului: Va fi planificat în funcţie de alocarea banilor de la bugetul de  
Stat. 
 
3. Denumirea cursului: Finanţe publice; 
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Număr de ore: Va fi stabilit de comun acord cu furnizorii autorizaţi de formare 
profesională; 
Timp: Va fi stabilit de comun acord cu furnizorii autorizaţi de formare profesională; 
Grup ţintă: 7 persoane din din Administrația Națională a Penitenciarelor; 
Planificarea cursului: Va fi planificat în funcţie de alocarea banilor de la bugetul de  
Stat. 
 
4. Denumirea cursului: Drept; 
Număr de ore: Va fi stabilit de comun acord cu furnizorii autorizaţi de formare 
profesională; 
Timp: Va fi stabilit de comun acord cu furnizorii autorizaţi de formare profesională; 
Grup ţintă: 5 persoane cu funcţii de execuţie din din Administrația Națională a 
Penitenciarelor; 
Planificarea cursului: Va fi planificat în funcţie de alocarea banilor de la bugetul de 
Stat. 
 
5. Denumirea cursului: Tehnologia informaţiei; 
Număr de ore: Va fi stabilit de comun acord cu furnizorii autorizaţi de formare 
profesională; 
Timp: Va fi stabilit de comun acord cu furnizorii autorizaţi de formare profesională; 
Grup ţintă: 6 persoane cu funcţii de execuţie din din Administrația Națională a 
Penitenciarelor; 
Planificarea cursului: Va fi planificat în funcţie de alocarea banilor de la bugetul de 
Stat. 
 
A11.  CABINET  
 
1. Denumirea cursului: „Curs arhivar” prin „Programele de formare - inițiere în 

arhivistică pentru personalul cu studii medii de la creatorii și deținătorii de 

documente”; 

Număr de ore: Va fi stabilit de comun acord cu Şcoala Naţională de Perfecţionare 
Arhivistică „Profesor Aurelian Sacerdoţeanu”; 
Timp: Va fi stabilit de comun acord cu Şcoala Naţională de Perfecţionare Arhivistică 
„Profesor Aurelian Sacerdoţeanu”; 
Grup țintă: 9 funcționari publici cu statut special din penitenciarele Baia Mare, 
Codlea, Drobeta Turnu Severin, Galaţi, Gherla, Iaşi, Satu Mare, Vaslui şi S.N.P.A.P. 
Tg. Ocna.                                                                                                                                                          
Planificarea cursului: Va fi planificat în funcţie de protocolul încheiat între cele două 
instituții.  
 
A12. COOPERARE ȘI PROGRAME 
 
1. Denumirea cursului: Protocol și etichetă în diplomație; 
Număr de ore: Va fi stabilit de comun acord cu furnizorii autorizați de formare 
profesională;  
Timp: Va fi stabilit de comun acord cu furnizorii autorizați de formare profesională; 

http://www.anp.gov.ro/
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Grup țintă:  16 funcționari publici cu statut special din Administrația Națională a 
Penitenciarelor și unitățile penitenciare; 
Planificarea cursului: Va fi planificat în funcție de alocarea banilor de la bugetul de 
stat. 
 
A13. PROTECŢIA MUNCII 
 
1. Denumirea cursului: Evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire 
profesională; 
Număr de ore: Va fi stabilit de comun acord cu furnizorii autorizaţi de formare 
profesională; 
Timp: Va fi stabilit de comun acord cu furnizorii autorizaţi de formare profesională; 
Grup ţintă: 4 funcţionari publici cu statut special din penitenciarele Bistrița, Botoşani, 
București-Rahova şi Găeşti; 
Planificarea cursului: Va fi planificat în funcţie de alocarea banilor de la bugetul de 
stat. 
 
A14. STRUCTURA DE SECURITATE 
 
1. Denumirea cursului: Manager de securitate; 
Număr de ore: Va fi stabilit de comun acord cu furnizorii autorizaţi de formare 
profesională; 
Timp: Va fi stabilit de comun acord cu furnizorii autorizaţi de formare profesională; 
Grup ţintă: 31 funcţionari publici cu statut special din unităţile penitenciare 
subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; 
Planificarea cursului: Va fi planificat în funcţie de alocarea banilor de la bugetul de 
stat. 
 
2. Denumirea cursului: Instaling and Configuring Windows 10; 
Număr de ore: Va fi stabilit de comun acord cu furnizorii autorizaţi de formare 
profesională; 
Timp: Va fi stabilit de comun acord cu furnizorii autorizaţi de formare profesională; 
Grup ţintă: 1 funcţionar public cu statut special din Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor; 
Planificarea cursului: Va fi planificat în funcţie de alocarea banilor de la bugetul de 
stat. 
 
B. CURSURI PRESTATORI INTERNI 
 
B1 SIGURANŢA DEŢINERII ŞI REGIM PENITENCIAR 
 
1. Denumirea cursului: Modul de pregătire având ca obiect principal de instruire 
modul de gestionare a incidentelor operaționale ce se pot produce în unitățile din 
A.N.P, modul de aplicare a mijloacelor de imobilizare, modul de acordare a primului 
ajutor, aspecte din sfera respectării drepturilor omului , înregistrarea video a modului 
de soluționare a unui incident, diseminarea aspectelor constatate cu ocazia analizării 
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materialelor video cu privire la gestionarea incidentelor, componența și gestionarea 
dosarelor de incident precum și a celorlalte documente operative.   
Număr de ore: 80/sesiune (4 sesiuni); 
Timp: Va fi stabilit de comun acord de către persoanele implicate; 
Grup ţintă:  165  funcţionari publici cu statut special cu rol în gestionarea incidentelor 
critice din Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile penitenciare (15 fpss x 
11 centre – Aiud, Arad, Bucureşti-Rahova, Bucureşti-Jilava, Constanţa-Poarta Albă, 
Craiova, Gherla, Iaşi/SNPAP Tg. Ocna, Mărgineni, Mioveni, CD Brăila-Tichileşti); 
Planificarea cursului: Se va stabili de către directorul general adjunct coordonator al 
DSDRP în funcţie de disponibilitatea persoanelor implicate, în perioada martie- 
octombrie. 
 
2. Denumirea cursului: Înregistrarea video a incidentelor.  
Număr de ore: 24; 
Timp: Va fi stabilit de comun acord de către persoanele implicate; 
Grup țintă:  132 funcționari publici cu statut special cu rol în gestionarea incidentelor 
critice din Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile penitenciare (3 fpss x 
11 centre); 
Planificarea cursului: Se va stabili de către directorul general adjunct coordonator al 
DSDRP în funcție de disponibilitatea persoanelor implicate. 
 
 
C. WORKSHOP-URI – se vor desfăşura în limita creditelor bugetare alocate 
 
C1. PSIHOLOGIA PERSONALULUI 
 
1.Denumirea workshop-ului: Workshop cu psihologii de personal (în cadrul 
manifestărilor ştiinţifice specifice domeniului); 
Număr ore: 16; 
Timp: 08.00 – 16.00; 
Grup țintă: 23 funcționari publici cu statut special din Administrația Națională a 
Penitenciarelor și unitățile penitenciare; 
Planificarea workshop-ului: Semestrul II 2018, în funcţie de alocarea fondurilor 
financiare după rectificarea bugetară. 
 
   C2.  TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI ȘI COMUNICAȚII 
 
  1.Denumirea workshop-ului: Workshop cu ofițerii IT și coordonatorii; 
Număr ore: 40; 
Timp: 08.00 – 16.00; 
Grup ţintă: ofițerii IT și coordonatorii din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi 
unităţile penitenciare; 
Planificarea workshop-ului: 08-12.10.2018, Centrul de Pregătire Sovata 
   
   2.Denumirea workshop-ului: Workshop cu agenții IT; 
Număr ore: 40; 
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Timp: 08.00 – 16.00; 
Grup ţintă: agenţi IT din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile 
penitenciare; 
Planificarea workshop-ului: 05-09.11.2018, Centrul de Pregătire Rodbav 
 
D. CONVOCĂRI – se vor desfăşura în limita creditelor bugetare alocate 
 
D1. SIGURANŢA DEŢINERII ŞI REGIM PENITENCIAR 
 
1. Denumire: Convocare cu directorii adjuncți pentru siguranța deținerii și regim 
penitenciar;  
Număr de ore: 40 ore; 
Timp: 08.00 – 16.00; 
Grupul țintă: 62 (2 D.I.P.) directori adjuncți pentru siguranța deținerii și regim 
penitenciar din unităţile subordonate; 
Planificarea convocării: 18-22.06.2018, Centrul de Pregătire Flamingo. 
 
2. Denumire: Convocare șefii structurilor de evidență în vederea prelucrărilor 
noilor dispoziții și a creării unui cadru unitar de lucru în unitățile subordonate; 
Număr de ore: 40 ore; 
Timp: 08.00 – 16.00; 
Grupul ţintă: 50 şefi ai structurilor de evidenţă din unităţile subordonate Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor; 
Planificarea convocării: 17–21.09.2018, Centrul de Pregătire Amara.  
 
3. Denumire: Convocare cu personalul cu funcții de execuție, agenți și ofițeri 
specialiști evidență din cadrul structurilor de evidență , pentru prelucrarea noilor 
dispoziții în vigoare , subsecvente pachetului legislativ în materie penală și 
execuțional penală; 
Număr de ore: 40 ore; 
Timp: 08.00 – 16.00; 
Grupul ţintă:  51 (1 D.I.P.) funcţionari publici cu statut special cu funcții de execuție, 
agenți și ofițeri specialiști evidență ,din cadrul structurilor de evidenţă din unităţile 
subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; 
Planificarea convocării:  10-14.09.2018, Centrul de Pregătire Rodbav. 
                                  
4. Denumire: Convocare cu ofițerii/agenții din cadrul compartimentului 
organizarea muncii din unitățile subordonate Administrației Naționale a 
Penitenciarelor; 
Număr de ore: 40 ore; 
Timp: 08.00 – 16.00; 
Grupul țintă: 51 (1 D.I.P.)  funcționari publici cu statut special ofițerii/agenții din cadrul 
compartimentului organizarea muncii din unităţile subordonate Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor; 
Planificarea convocării:  16-20.07.2018, Centrul de Pregătire Rodbav. 
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D2. CONTENCIOS ŞI ELABORARE ACTE NORMATIVE 
 
1. Denumire: Convocare consilieri juridici; 
Număr ore: 24; 
Timp: 08.00 – 16.00; 
Grup ţintă: 60 consilieri juridici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor  şi 
unităţile penitenciare; 
Planificarea convocării: 26-28.09.2018, Centrul de Pregătire Rodbav. 
 
D3.PREVENIREA CRIMINALITĂŢII ŞI TERORISMULUI 
 

1. Denumire: Convocare comună cu o altă instituție din sistemul de apărare, 

ordine publică și securitate națională; 

Număr ore: 16 ore; 

Timp: 08:00 – 16:00 

Grupul ţintă: 85 funcţionari publici cu statut special din Administraţia Naţională a 

Penitenciarelor  şi unităţile penitenciare; 

Planificarea convocării: La o data stabilită de comun acord cu reprezentanţii celeilalte 
instituţii (în perioada martie-aprilie 2018). 
 

2. Denumire: Convocare generală DPCT; 

Număr ore: 32 ore; 

Timp: 08:00 – 16:00; 

Grupul ţintă: 85 funcţionari publici cu statut special din Administraţia Naţională a 

Penitenciarelor  şi unităţile penitenciare; 

Planificarea convocării: 28-31.05.2018, Complex Flamingo. 

 

3. Denumire: Convocare generală DPCT; 

Număr ore: 24 ore; 

Timp: 08:00 – 16:00 

Grupul ţintă: 100 funcţionari publici cu statut special din Administrația Națională a 

Penitenciarelor  și unitățile penitenciare; 

Planificarea convocării: 06-08.11.2018, Centrul de Pregătire Sovata. 

 
D4. REINTEGRARE SOCIALĂ 
 
1. Denumire: Convocare cu directorii adjuncţi educaţie şi asistenţă psihosocială; 
Număr ore: 24; 
Timp: 08.00 – 16.00; 
Grup țintă: 40 funcționari publici cu statut special (directori adjuncți educație și 
asistență psihosocială) din Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile 
penitenciare;  
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Planificarea convocării: 05-07.06.2018, Complex Flamingo 
 
2. Denumire: Convocare cu șefii serviciu/ birou educație; 
Număr ore: 24; 
Timp: 08.00 – 16.00; 
Grup țintă: 40 funcționari publici cu statut special (șefi serviciu/ birou educație) din 
Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile penitenciare; 
Planificarea convocării: 12-14.06.2018, Centrul de Pregătire Rodbav 
 
3. Denumire: Convocare cu şefii serviciu/birou asistenţă psihosocială; 
Număr ore: 24; 
Timp: 08.00 – 16.00; 
Grup țintă: 40 funcționari publici cu statut special (șefi serviciu/birou asistență 
psihosocială) din Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile penitenciare;    
Planificarea convocării: 04-06.09.2018, Centrul de Pregătire Sovata 
 
4. Denumire: Convocare cu psihologii; 
Număr ore: 24; 
Timp: 08.00 – 16.00; 
Grup țintă: 45 funcționari publici cu statut special (psihologi) din Administrația 
Națională a Penitenciarelor și unitățile penitenciare;  
Planificarea convocării: 19-21.06.2018, Centrul de Pregătire Sovata 
 
5. Denumire: Convocare cu asistenţii sociali; 
Număr ore: 24; 
Timp: 08.00 – 16.00; 
Grup țintă: 45 funcționari publici cu statut special (asistenți sociali) din Administrația 
Națională a Penitenciarelor și unitățile penitenciare;  
Planificarea convocării: 02-04.10.2018, Centrul de Pregătire Sovata 
 
D5. MANAGEMENT RESURSE UMANE 
 
1. Denumire: Convocare ofiţeri formare profesională; 
Număr ore: 24 ore; 
Timp: 08.00 – 16.00; 
Grup ţintă: 50 ofiţeri responsabili cu formarea profesională din Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate; 
Planificarea convocării : 26-28.06.2018, Complex Flamingo. 
 
2.     Denumire: Convocare şefi birou/ ofiţeri resurse umane; 
Număr ore: 24; 
Timp: 08.00 – 16.00; 
Grup ţintă: 51 (1 D.I.P.) şefi ai Birourilor Resurse Umane şi Formare Profesională şi 
ofiţeri de Resurse umane din unităţile penitenciare; 
Planificarea convocării: 11-13.09.2018, Centrul de Pregătire Amara 
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D6. TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI ŞI COMUNICAŢII 
 
1. Denumire: Convocare cu coordonatorii IT;  
Număr ore: 40 ore; 
Timp: 08.00 – 16.00; 
Grup ţintă: 50 ofiţeri IT din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile 
penitenciare; 
Planificarea convocării: 04-08.06.2018, Centrul de Pregătire Rodbav. 
 
2. Denumire:  Convocare  cu ofiţerii și agenţii de comunicaţii;  
Număr ore: 40 ore; 
Timp: 08.00 – 16.00; 
Grup ţintă: 50 ofiţeri IT din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile 
penitenciare; 
Planificarea convocării: 03-07.09.2018, Centrul de Pregătire Amara. 
 
D7. MEDICAL 
 
1. Denumire: Convocare cu directori/directori medicali penitenciare spital, medicii 
şefi din unităţile penitenciare şi membrii comisiilor de expertiză medico-legală; 
Număr ore: 40; 
Timp: 08.00 – 16.00; 
Grup ţintă: 60 directori/directori medicali penitenciare spital, medicii şefi din unităţile 
penitenciare; 
Planificarea convocării: 10-14.09.2018, Centrul de Pregătire Sovata. 
 
D8. ECONOMICO-ADMINISTRATIV 
 
1. Denumire: Convocare contabili şefi;  
Număr ore: 40; 
Timp: 08.00 – 16.00; 
Grup ţintă: 50 funcţionari publici cu statut special din Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor şi unităţile subordonate (contabili şefi)  
Planificarea convocării: 07-11.05.2018, Centrul de Pregătire Sovata. 
 
2. Denumire: Implementarea în unitatile penitenciare a aplicatiei web pentru 
calculul salariilor şi aplicarea prevederilor legale în vigoare in anul 2018 pentru 
salarizare și stabilire pensii în sistemul administratiei penitenciare cu personalul cu 
atribuţii în salarizare din sistemul penitenciar;  
Număr ore: 40; 
Timp: 08.00 – 16.00; 
Grup ţintă: 98 funcţionari publici cu statut special din Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor şi unităţile subordonate (contabili şefi)  
Planificarea convocării: 05-09.03.2018, Centrul de Pregătire Sovata. 
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3. Denumire: Planificarea şi execuţia bugetară în instituţiile publice;  
Număr ore: 40; 
Timp: 08.00 – 16.00; 
Grup ţintă: 98 funcţionari publici cu statut special din Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor şi unităţile subordonate  
Planificarea convocării: 10-14.09.2018, Complex Flamingo. 
 
4. Denumire: Convocare cu inginerii şi tehnicienii constructori;  
Număr ore: 40; 
Timp: 08.00 – 16.00; 
Grup ţintă: 56 (1 D.I.P.) funcţionari publici cu statut special din Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate  
Planificarea convocării: 24-28.09.2018, Centrul de Pregătire Amara. 
 
D9. PSIHOLOGIA PERSONALULUI 
 
1. Denumire: Convocare psihologi personal; 
Număr ore: 32; 
Timp: 08.00 – 16.00; 
Grup țintă: 23 funcționari publici cu statut special (psihologi de personal) din 
Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile  subordonate;  
Planificarea convocării: 17-20.04.2018, Centrul de Pregătire Sovata. 
 
D10. CABINET  
 
1. Denumire: Convocare pe probleme specifice desfășurării activității de 
secretariat ; 
Număr ore: 40 ore; 
Timp: 08.00 – 16.00; 
Grup țintă: 51 (1 D.I.P.) funcționari publici cu statut special din Administrația 

Națională a Penitenciarelor și unitățile penitenciare; 

Planificarea convocării: 19-23.03.2018, Centrul de pregătire Sovata  
 
2. Denumire: Convocare pe probleme specifice desfășurării activității de purtător 

de cuvânt ; 

Număr ore: 40 ore; 
Timp: 08.00 – 16.00; 
Grup țintă: 46 funcționari publici cu statut special din Administrația Națională a 

Penitenciarelor și unitățile penitenciare; 

Planificarea convocării : 14-18.05.2018, Centrul de pregătire Sovata. 

 
3. Denumire:  Convocare pe probleme specifice Sistemului de Control 
Managerial - Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului 
intern/managerial al entităților publice –partea I; 
Număr ore: 40 ore; 
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Timp: 08.00 – 16.00; 
Grup țintă: 50 funcționari publici cu statut special din Administrația Națională a 
Penitenciarelor și unitățile penitenciare; 
Planificarea convocării : 11-15.06.2018, Complexul Flamingo. 
 
4. Denumire:    Convocare pe probleme specifice Sistemului de Control  
Managerial - Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului 
intern/managerial al entităților publice –partea II; 
Număr ore: 40 ore; 

Timp: 08.00 – 16.00; 
Grup țintă: 50 funcționari publici cu statut special din Administrația Națională a 

Penitenciarelor și unitățile penitenciare; 

Planificarea convocării : 01-05.10.2018, Centrul de Pregătire Amara. 

 
D11. COOPERARE ŞI PROGRAME 
 
1. Denumire: Convocare personal din sistemul penitenciar implicat în 
implementarea proiectelor; 
Număr ore: 32 ore; 
Timp: 08.00 – 16.00; 
Grup țintă: 60 funcționari publici cu statut special din Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor şi unităţile penitenciare, implicate în implementarea proiectelor; 
Planificarea convocării : 03-06.04.2018, Centrul de Pregătire Sovata. 
 
D12. MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ 
 
1. Denumire: Convocare responsabili cu managementul situaţiilor de urgenţă din 
unităţile penitenciare;   
Număr ore: 32;  
Timp: 08.00 – 16.00; 
Grup ţintă: 47 (1 D.I.P.) responsabili cu managementul situaţiilor de urgenţă din 
unităţile penitenciare;   
Planificarea convocării: 02-05.10.2017, Complex Flamingo. 
 
D13. PROTECŢIA MUNCII 
 
1. Denumire: Convocare responsabili cu securitatea şi sănătatea în muncă din 
unităţile penitenciare;   
Număr ore: 32;  
Timp: 08.00 – 16.00; 
Grup ţintă: 47 responsabili cu securitatea şi sănătatea în muncă din unităţile 
penitenciare;  
Planificarea convocării: 02-05.10.2017, Complex Flamingo. 
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D14. STRUCTURA DE SECURITATE 
 
1. Denumire: Convocare cu funcţionarii de securitate  
Număr ore: 40;  
Timp: 08.00 – 16.00; 
Grup ţintă: 50 responsabili cu protecţia informaţiilor clasificate din Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor şi unităţile penitenciare;  
Planificarea convocării: 12-16.03.2018, Centrul de Pregătire Sovata 
 
2. Denumire: Convocare cu coordonatorii zonali pe linia protecţiei informaţiilor 
clasificate   
Număr ore: 40;  
Timp: 08.00 – 16.00; 
Grup ţintă: 15 responsabili cu protecţia informaţiilor clasificate din Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor şi unităţile penitenciare;  
Planificarea convocării: 18-22.06.2018, Centrul de Pregătire Rodbav 
 
3. Denumire: Convocare cu funcţionarii de securitate  
Număr ore: 40;  
Timp: 08.00 – 16.00; 
Grup ţintă: 50 responsabili cu protecţia informaţiilor clasificate din Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor şi unităţile penitenciare;  
Planificarea convocării: 15-19.10.2018, Centrul de Pregătire Amara 
 
 
 

Informaţii despre unităţile de formare profesională  
din sistemul administraţiei penitenciare 

 
 
CENTRUL DE PREGĂTIRE SOVATA 
 
Adresa: str. Trandafirilor, nr. 73, cod poştal 545500, Centrul de Pregătire Sovata, jud. 
Mureş 
Contact: telefon: 0265571005; 
Şef centru: comisar de penitenciare Loredan Petru ZAHARIA  
              
CENTRUL DE PREGĂTIRE RODBAV 
 
Adresa: Sat Rodbav, Comuna Şoarş, jud. Braşov 
Contact: telefon: 0374467727; 
Şef centru: Marian NICULAE 
   
CENTRUL DE PREGĂTIRE AMARA 
 
Adresa: Localitatea Amara, str. Ana Ipătescu nr. 1 bis, jud. Ialomița 
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Contact: telefon: 0243232606; 
Şef centru: comisar șef de penitenciare Aurelian OVREIU 

 
COMPLEX FLAMINGO 
 
Adresa: Localitatea Eforie Sud, str. Dr. V. Climescu nr. 2, jud. Constanţa  
Contact: telefon: 0241748631; 
Şef centru: comisar șef de penitenciare Emilian Ionuţ GURGU 
     
 

AVIZAT 
 

Comisar şef de penitenciare Ioana Mihaela MORAR 
Director general adjunct 

 
 

Comisar şef de penitenciare Ioana ŞERBAN 
Director general adjunct 

 
 

Comisar şef de penitenciare Cristian PLEŞA 
Director general adjunct 
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PROPUN SPRE AVIZARE 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Elena MÎNDRU/SFP 
18.01.2018 

 
Comisar şef de penitenciare 

Gheorghe IFTINCA 
Director DMRU 

 
 

Comisar şef de penitenciare 
Cătălin NIŢĂ 

Director DCEAN 
 

Comisar şef de penitenciare 
Claudia Ionela ZMEU 

Director DEA 
 

 
Comisar de penitenciare 

Geo Bogdan BURCU 
Director DPCT 

 
 
 

 
Comisar şef de penitenciare 

Roxana PREDA 
Director DRS 

 
 

Comisar şef de penitenciare 
Laurenţia ŞTEFAN 

Director DM 
 

 
Comisar şef de penitenciare 

Lucian IANOŞ 
Director DTIC 

 
 

 
 

Comisar şef de penitenciare 
Răzvan Constantin COŢOFANĂ 

Director DSDRP 
 
 
 

Comisar şef de penitenciare 
Gabriel ILIE 
Director DIP 

 

 
Ani DUMITRACHE 

Şef SAPI 
 
 

Comisar şef de penitenciare 
Adrian NEAGOE 

Şef SCP 
 

 
Comisar de penitenciare 
Cristina Maria CRĂCIUN 

Şef SC 
 
 
 

 
Comisar şef de penitenciare 
Loredana CORDUNEANU 

Şef SPsP 
 
 

Comisar de penitenciare 
Valentin-Gigi IGNUŢĂ 

SdS 
 

Comisar de penitenciare 
Cornelia Lia PLEŞA 

CPM 
 

 
 

Comisar şef de penitenciare 
Lucian ROŞCULEŢ 

CMSU 
 
 
 

 
Reprezentanţi sindicali 

 

Ştefan TEOROC 
Preşedinte SNLP 

 

 
Sorin DUMITRAŞCU 
Preşedinte FSANP 

 
 

 
Florin ŞCHIOPU 
Preşedinte FSSP 
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