
 

    Anexa 2 la Anunţul de concurs nr. 55367/23.10.2018 
 

 

  OFIŢER - INGINER AGRONOM 

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

de Ministerul Educaţiei, în domeniul fundamental – ştiinţe inginereşti, ramura de ştiinţă - 
ingineria resurselor vegetale şi animale, în una din specializările: 

 agricultură; 

 horticultură; 
II. cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (vor fi verificate prin probă practică eliminatorie); 

III. aviz ORNISS / autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru 
post, specific fiecărei unităţi. Demersurile de autorizare se fac după concurs, numirea în 
funcţie fiind condiţionată de obţinerea acestuia. Nivelul de acces se comunică fiecărui 
candidat la depunerea dosarului de înscriere. 

 

 Bibliografie şi tematică 
1. Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 3015/2010 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind scoaterea 

din funcţiune/declasarea şi casarea activelor fixe şi a bunurilor materiale de natura obiectelor 
de inventar aflate în patrimoniul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor 
subordonate – cap. II;  

2. Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 511/2010 privind 
aprobarea îndrumarului de înfiinţare şi întreţinere a culturilor agricole din fermele vegetale – 
integral; 

3. Tehnologii agricole performante, Ioan OANCEA, Editura Ceres 2005 – cap. XII - XVI şi XXII; 
4. Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia 

Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare –  integral; 
5. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului deontologic al 

personalului din sistemul administraţiei penitenciare – integral. 
 

 Probele de concurs 
a) interviul psihoprofesional;  
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. 627/2010 – 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. 
 

 



 
 
  AGENT – CONDUCĂTOR AUTO 

  
 

 Condiții specifice  
I. Studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat, emisă de instituţii acreditate de Ministerul 

Educaţiei; 
II. Permis de conducere aferent categoriilor B, BE, C, CE, D, DE şi certificate (atestate) de 

calificare profesională emise de Autoritatea Rutieră Română (A.R.R.) privind conducerea 
autovehiculelor destinate transportului de mărfuri şi persoane; 

III. aviz ORNISS / autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru 
post, specific fiecărei unităţi. Demersurile de autorizare se fac după concurs, numirea în 
funcţie fiind condiţionată de obţinerea acestuia. Nivelul de acces se comunică fiecărui 
candidat la depunerea dosarului de înscriere. 

 
 Bibliografie 

1. 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; 

2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

4. Ordinul ministrului justiției nr. 1316/C/2012 pentru aprobarea Normativului privind asigurarea 
tehnică de autovehicule a Administrației Naționale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate, 
cu modificările și completările ulterioare; 

5. Automobile. Construcţie, Întreţinere şi Reparare, Gheorghe Frăţilă, Mariana Frăţilă, Sterian 
Samoilă, Editura Didactică şi Pedagogică R.A, ISBN 978-973-30-2857-4; 

6. Diagnosticarea, Întreţinerea şi Repararea Automobilului, Cerasela Gabriela Băltăreţu, Editura 
Didactică şi Pedagogică R.A., ISBN 978-973-30-3061-4; 

7. Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

 
 Tematică 

1. 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 – integral; 

2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare – integral; 

3. Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu 
modificările şi completările ulterioare – integral; 

4. Ordinul ministrului justiției nr. 1316/C/2012 pentru aprobarea Normativului privind asigurarea 
tehnică de autovehicule a Administrației Naționale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate, 
cu modificările și completările ulterioare – integral; 



 
 

5. Automobile. Construcţie, Întreţinere şi Reparare, Gheorghe Frăţilă, Mariana Frăţilă, Sterian 
Samoilă, Editura Didactică şi Pedagogică R.A, ISBN 978-973-30-2857-4 – integral; 

6. Diagnosticarea, Întreţinerea şi Repararea Automobilului, Cerasela Gabriela Băltăreţu, Editura 
Didactică şi Pedagogică R.A., ISBN 978-973-30-3061-4 – integral; 

7. Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare –  integral; 

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

 
 
 

 
  Probele de concurs 

a) interviul psihoprofesional; 
b) probă scrisă pentru examinarea cunoştinţelor teoretice. 

  



 
 
 
 

 AGENT – RESPONSABIL ECONOMIC  
 
 

Condiții specifice 
I. studii liceale, cu profil economic, absolvite cu diplomă de bacalaureat, emisă de instituţii 

acreditate de Ministerul Educaţiei  

                             sau 

studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat, emisă de instituţii acreditate de Ministerul 
Educaţiei și curs autorizat cu specializarea finanțe – contabilitate; 

II. cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (vor fi verificate prin probă practică eliminatorie); 
III. aviz ORNISS / autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru 

post, specific fiecărei unităţi. Demersurile de autorizare se fac după concurs, numirea în funcţie 
fiind condiţionată de obţinerea acestuia. Nivelul de acces se comunică fiecărui candidat la 
depunerea dosarului de înscriere. 
 

 
Bibliografie şi tematică  

1. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – cap. II şi 
III; 

2. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în 
legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu 
modificările şi completările ulterioare – cap. II, III, IV; 

3. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare – cap. II; 
4. Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare – integral; 
5. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor 
proprii – integral; 

6. Ordinul ministrului justiţiei nr.1517/2001 - Instrucţiuni privind scăderea pierderilor determinate 
de perisabilităţi şi a celor din rebuturi, la bunurile materiale aflate în administrarea Ministerului 
Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate – cap. I Dispoziţii 
generale; 

7. Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare –  integral; 

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

 
 
 

Probele de concurs: 
a) interviul psihoprofesional;  
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. 627/2010 – 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. 
 



 
 AGENT  - FOCHIST  
 
 

 Condiții specifice  
I. studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat, emisă de instituţii acreditate de Ministerul 

Educaţiei; 

II. calificare fochist cazane apă caldă și cazane abur de joasă/medie presiune, cu autorizare 
valabilă, certificată prin documente de absolvire : liceu tehnic în domeniu, şcoală profesională 
sau curs de calificare, autorizare ISCIR; 

III. aviz ORNISS / autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru 
post, specific fiecărei unităţi. Demersurile de autorizare se fac după concurs, numirea în funcţie 
fiind condiţionată de obţinerea acestuia. Nivelul de acces se comunică fiecărui candidat la 
depunerea dosarului de înscriere. 

 
Bibliografie 

1. Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 663/2010 privind Prescripția 
tehnică PT C1 – 2010 „Cazane de abur, cazane de apă fierbinte, supraîncălzitoare și 
economizoare independente”, cu modificările şi completările ulterioare; 

2. Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 663/2010 privind Prescripția 
tehnică PT C9 – 2010 „Cazane de apă caldă și cazane de abur de joasă presiune” cu 
modificările şi completările ulterioare; 

3. Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
4. Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

5. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

6. Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

Tematică 
1. Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 663/2010 privind Prescripția 

tehnică PT C1 – 2010 „Cazane de abur, cazane de apă fierbinte, supraîncălzitoare și 
economizoare independente”, cu modificările şi completările ulterioare: 

cap. I - Secțiunea 2, 4 
cap. III – Secțiunea 16 
cap. IV – Secțiunea 2, 3 
cap. V – Secțiunea 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11 
cap. VI – Secțiunea 1, 6  
cap. X  
cap. XI 
cap. XIII  
cap. XIV – Secțiunea 4. 

2. Ordinul ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 663/2010 privind Prescripția 
tehnică PT C9 – 2010 „Cazane de apă caldă și cazane de abur de joasă presiune” cu 
modificările şi completările ulterioare: 

cap. I – Secțiunea 2, 4 
cap. III – Secțiunea 2, 3  
 



 
cap. IV – Secțiunea 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11 
cap. V – Secțiunea 1, 5  
cap. IX  
cap. X  
cap. XII 
cap. XIII – Secțiunea 4.  

3. Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare – 
art. 6-15; 22-23; 30-32;  

4. Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare – art. 90 - 100;  

5. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările 
ulterioare – 6 - 12;  

6. Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare –  integral; 

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

 
 
 
 

Probele de concurs 
a) interviul psihoprofesional;  
b) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor teoretice. 

  



 

 

AGENT -  MAGAZINER 
 
 

   Condiţii specifice:  
I. studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat, emisă de instituţii acreditate de Ministerul 

Educaţiei; 

II. cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (vor fi verificate prin probă practică eliminatorie); 

III. aviz ORNISS / autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru 
post, specific fiecărei unităţi. Demersurile de autorizare se fac după concurs, numirea în funcţie 
fiind condiţionată de obţinerea acestuia. Nivelul de acces se comunică fiecărui candidat la 
depunerea dosarului de înscriere. 

 
 
Bibliografie: 

1. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind 
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor 
proprii; 

2. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în 
legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

3. Legea nr. 54/1994 pentru modificarea unor prevederi din Legea nr. 22/1969 privind angajarea 
gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor 
organizaţiilor socialiste; 

4. Ordinul ministrului justiţiei nr.1517/2001 - Instrucţiuni privind scăderea pierderilor determinate 
de perisabilităţi şi a celor din rebuturi, la bunurile materiale aflate în administrarea Ministerului 
Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate; 

5. Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

1. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind 
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor 
proprii – integral; 

2. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în 
legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu 
modificările şi completările ulterioare – integral; 

3. Legea nr. 54/1994 pentru modificarea unor prevederi din Legea nr. 22/1969 privind angajarea 
gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor 
organizaţiilor socialiste– integral;  

4. Ordinul ministrului justiţiei nr.1517/2001 - Instrucţiuni privind scăderea pierderilor determinate 
de perisabilităţi şi a celor din rebuturi, la bunurile materiale aflate în administrarea Ministerului 
Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate – cap. I Dispoziţii 
generale; 

5. Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare –  integral; 
 



 
 
 

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

      Probele de concurs: 
a) interviul psihoprofesional;  
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. 627/2010 – 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 
  



 

 

AGENT  – INSTALATOR 

 
 

 Condiţii specifice  
I. studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat, emisă de instituţii acreditate de Ministerul 

Educaţiei; 
II. calificare instalator instalaţii tehnico-sanitare şi gaze sau instalator reţele termice şi sanitare, 

dovedite prin certificat/atestat de calificare profesională, dobândit la absolvirea liceului, şcolii 
profesionale sau unui curs de calificare; 

III. aviz ORNISS / autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru 
post, specific fiecărei unităţi. Demersurile de autorizare se fac după concurs, numirea în funcţie 
fiind condiţionată de obţinerea acestuia. Nivelul de acces se comunică fiecărui candidat la 
depunerea dosarului de înscriere. 
 
 

Bibliografie 
1. Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
2. Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

3. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

4. Cartea instalatorului de apă şi canal, I.R. Niţescu, N. Bălan, Editura Tehnică Bucureşti,1961; 
5. Instalaţii sanitare şi de gaze – Ş. Vintilă, T. Cruceru, L. Onciu, Editura Didactică şi Pedagogică, 

Bucureşti, 1995; 
6. Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia 

Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
7. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului deontologic al 

personalului din sistemul administraţiei penitenciare. 
 
 

Tematica  
1. Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare – 

art. 6-15; 22-23; 30-32; 
2. Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare – art. 90 -100; 

3. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările 
ulterioare – art. 6 -12; 

4. Cartea instalatorului de apă şi canal, I.R. Niţescu, N. Bălan, Editura Tehnică Bucureşti,1961; 

 Executarea instalaţiilor pentru combaterea incendiilor; 

 Montarea pompelor; 

 Montarea instalaţiilor de hidrofor; 

 Montarea rezervoarelor de apă; 

 Montarea obiectelor sanitare;  

 Instalaţii de alimentare cu apă; 

 Instalaţii de canalizare 
 
 



 
 
 

5. Instalaţii sanitare şi de gaze – Ş. Vintilă, T. Cruceru, L. Onciu, Editura Didactică şi Pedagogică, 
Bucureşti, 1995; 
 

 Executarea instalaţiilor pentru combaterea incendiilor; 

 Montarea pompelor; 

 Montarea instalaţiilor de hidrofor; 

 Montarea rezervoarelor de apă; 

 Montarea obiectelor sanitare;  

 Instalaţii de alimentare cu apă; 

 Instalaţii de canalizare 
 

6. Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare –  integral; 

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

 
 

 
 

Probele de concurs: 
a) interviul psihoprofesional;  
b) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor teoretice. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENT – ELECTRICIAN 
 
 

Condiţii specifice  
I. studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat, emisă de instituţii acreditate de Ministerul 

Educaţiei; 
II. autorizare ca electrician, gradul I, pentru executarea de instalaţii electrice interioare cu o putere 

instalată de maximum 10 kW şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV, conform Ordinului 
ANRDE 11/2013, cu modificările şi completările ulterioare; 

III. aviz ORNISS / autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru 
post, specific fiecărei unităţi. Demersurile de autorizare se fac după concurs, numirea în funcţie 
fiind condiţionată de obţinerea acestuia. Nivelul de acces se comunică fiecărui candidat la 
depunerea dosarului de înscriere. 
 
 

    Bibliografie 
1. Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
2. Manualul dirigentului de specialitate în construcţii – 1997; 
3. Ghid pentru instalaţii electrice cu tensiuni până la 1000 V c.a. şi 1500 V c.c. indicativ GP 052 - 

2000, Buletinul construcţiilor nr. 3 /2001; 
4. Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia 

Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
5. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului deontologic al 

personalului din sistemul administraţiei penitenciare. 
 
 

Tematică 
1. Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare – 

art. 6-15; 22-23; 30-32; 
2. Manualul dirigentului de specialitate în construcţii,1997 – cap. IV, paragraf 18, pag. 62-63; 
3. Ghid pentru instalaţii electrice cu tensiuni până la 1000 V c.a. şi 1500 V c.c. indicativ GP 052 - 

2000, Buletinul construcţiilor nr. 3 /2001; 

 Verificări ce se efectuează în timpul executării lucrărilor 

 Calitatea instalaţiilor electrice 

 Condiţii particulare de funcţionare  

 Protecţii pentru asigurare securităţii 

 Scheme de legare la pământ 

 Elemente de calcul si dimensionare a instalaţiilor electrice 



 Protecţii si măsuri de protecţie 

 Materiale electrice 
4. Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia 

Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare –  integral; 
5. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului deontologic al 

personalului din sistemul administraţiei penitenciare – integral. 
 
 

Probele de concurs: 
a) interviul psihoprofesional;  
b) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor teoretice. 

 
 

AGENT  - FINANCIAR – CONTABIL  
 
 

Condiţii specifice 
I. studii liceale, cu profil economic, absolvite cu diplomă de bacalaureat, emisă de instituţii 

acreditate de Ministerul Educaţiei şi certificat/atestat de calificare profesională obţinut la 
absolvirea liceului 

                sau 
studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat, emisă de instituţii acreditate de Ministerul 
Educaţiei şi curs autorizat cu specializarea finanţe – contabilitate; 

II. cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (vor fi verificate prin probă practică eliminatorie); 
III. aviz ORNISS / autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru 

post, specific fiecărei unităţi. Demersurile de autorizare se fac după concurs, numirea în funcţie 
fiind condiţionată de obţinerea acestuia. Nivelul de acces se comunică fiecărui candidat la 
depunerea dosarului de înscriere. 

 

 
Bibliografie 

1. Legea contabilităţii  nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
2. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
3. 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; 

4. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile; 
5. 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; 

6. Ordinul ministrului justiţiei nr. 1416/2017 pentru aprobarea Normelor privind modalităţile de 
păstrare a bunurilor, obiectelor de valoare şi a sumelor de bani, în lei sau în valută, declarate şi 
ridicate de la deţinuţi, precum şi de gestionare a sumelor de bani, în lei sau în valută, nedeclarate 
şi deţinute în alte condiţii decât cele legale de către deţinuţi; 

7. Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

 
 



Tematică 
1. Legea contabilităţii  nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 cap.2 - Organizarea şi conducerea contabilităţii 

 cap.3 - Registrele de contabilitate   
2. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 cap 1 - Dispoziţii generale 

 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 

 

 

3. 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 - Dispoziţii generale 

  cap.3 - Prevederi referitoare la elementele de bilanţ: pct. A - Active : 1. Active 
fixe și 2. Active curente (circulante) 

4. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;  

 Anexa 1- Norme generale de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-
contabile; 

5. 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; 

6. Ordinul ministrului justiţiei nr. 1416/2017 pentru aprobarea Normelor privind modalităţile de 
păstrare a bunurilor, obiectelor de valoare şi a sumelor de bani, în lei sau în valută, declarate şi 
ridicate de la deţinuţi, precum şi de gestionare a sumelor de bani, în lei sau în valută, nedeclarate 
şi deţinute în alte condiţii decât cele legale de către deţinuţi– integral; 

7. Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare –  integral; 

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

 
 

Probele de concurs 
a) interviul psihoprofesional;  
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. 627/2010 – 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. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
AGENT – GOSPODAR 
 
 
Condiţii specifice 

I. studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat, emisă de instituţii acreditate de Ministerul 
Educaţiei; 

II. calificare în una din următoarele specialități: finisor în construcții, zidar, zugrav, vopsitor, sudor, 
electrician, instalator, dovedită prin certificat/atestat de calificare profesională, dobândit la 
absolvirea liceului, şcolii profesionale sau unui curs de calificare autorizat; 

III. aviz ORNISS / autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru 
post, specific fiecărei unităţi. Demersurile de autorizare se fac după concurs, numirea în funcţie 
fiind condiţionată de obţinerea acestuia. Nivelul de acces se comunică fiecărui candidat la 
depunerea dosarului de înscriere. 

 
 

Bibliografie 
1. Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
2. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.  2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor 
proprii; 

3. Legea nr. 22 /1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în 
legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

1. Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare – 
art. 6-15; 22-23; 30-32; 

2. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.  2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind 
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor 
proprii –  integral; 

3. Legea nr. 22 /1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în 
legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu 
modificările şi completările ulterioare – integral; 



4. Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare –  integral; 

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

 
 
Probele de concurs 

a) interviul psihoprofesional; 
b) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor teoretice. 

  



     

OFIŢER - MEDIC VETERINAR  

   

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

de Ministerul Educaţiei, în specializarea medicină veterinară; 
II. să deţină Atestat de liberă practică în domeniu; 
III. cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (vor fi verificate prin probă practică eliminatorie); 
IV. aviz ORNISS / autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru 

post, specific fiecărei unităţi. Demersurile de autorizare se fac după concurs, numirea în funcţie 
fiind condiţionată de obţinerea acestuia. Nivelul de acces se comunică fiecărui candidat la 
depunerea dosarului de înscriere. 
 
 

Bibliografie şi tematică  
1. Tratat de boli infecţioase ale animalelor vol. 1 – Bacterioze – Editura Universitas XXI, 2012– 

Tudor Perianu 

 cap. 4.1.Leptospiroze animale - subcapitolele 4.1.1.; 4.1.2.; 4.1.3.;4.1.4. 

 cap. 7.   Bruceloze - subcapitolele  7.1.;7.2.;7.3. 

 cap. 10. Colibacelozele – subcapitolele  10.1.;10.2.;10.3. 

 cap. 15. Pasteurelozele  – subcapitolele  15.1.;15.2.;15.3. 

 cap. 23. Infecţii produse de specii din genul Bacillus subcapitolele  
                                                                      23.1.;23.2.;23.3.;23.4. 

 cap. 24. Clostridioze(anaerobioze)  – subcapitolul 24.2. 

 cap. 26. Rujetul – subcapitolul 26.1. 

 cap. 30. Micobacterioze – subcapitolul 30.1. 
2. Tratat de boli infecţioase ale animalelor vol. 2 – Viroze și boli prionice – Editura Universitas 

XXI, 2012– Tudor Perianu 

 cap. 1.9. Infecţii produse de aftovirusuri – subcapitolele 1.9.1: 1.9.2: 1.9.3; 

 cap. 8.    Reovirozele – subcapitolele 8.3.,8.9. 

 cap. 7.    Rhabdovirozele – subcapitolul 7.2.  

 cap. 19.  Circoviroze – subcapitolul 19.1. 

 cap. 22.  Herpesviroze – subcapitolul 22.2. 
3. Igiena, inspecția și siguranța alimentelor de origine animală – prof. univ.dr. Vasile Stănescu, 

Editura Risoprint, Cluj Napoca 2010, Vol. I  

 cap. 2 Carnea - 2.4. Inspecția de sănătate a cărnii și organelor obținute după 
tăiere, condiții pentru admiterea în consum a produselor livrate de unitățile de 
tăiere, valorificarea confiscatelor- subcapitolele 2.4.1 - 2.4.6.; 

 cap. 4 Laptele și produsele lactate - 4.1. Laptele, Subcapitolul 4.1.5. – 
Microbilologia laptelui și produselor lactate – integral 
 

4. Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare –  integral; 

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

 



 

 

Probele de concurs: 
a) interviul psihoprofesional;  
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. 627/2010 – 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
AGENT  - BUCĂTAR  
 
 

   Condiţii specifice  
I. studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat, emisă de instituţii acreditate de Ministerul 

Educaţiei;  
II. calificare bucătar, dovedită prin certificat/atestat de calificare profesională, dobândit la 

absolvirea liceului, şcolii profesionale sau unui curs de calificare autorizat;  
III. aviz ORNISS / autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru 

post, specific fiecărei unităţi. Demersurile de autorizare se fac după concurs, numirea în funcţie 
fiind condiţionată de obţinerea acestuia. Nivelul de acces se comunică fiecărui candidat la 
depunerea dosarului de înscriere. 

 
 

Bibliografie  
1. Hotărârea Guvernului nr. 924/2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena 

produselor alimentare; 
2. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 976/1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind 

producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

3. Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
4. Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia 

Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
5. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului deontologic al 

personalului din sistemul administraţiei penitenciare. 
 

  Tematica  
1. Hotărârea Guvernului nr. 924/2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena 

produselor alimentare – Igiena personalului, Prevederi aplicabile produselor alimentare, 
Deşeuri alimentare, Cerinţe pentru echipamente; 

2. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 976/1998 pentru aprobarea Normelor de igienă privind 
producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor, cu 
modificările şi completările ulterioare:  

 cap. 1- Norme generale  

 cap. 2- Norme privind producţia (industria alimentară)  

 cap. 3- Norme privind prepararea alimentelor (alimentaţia publică şi colectivă)  

 cap. 4- Norme privind depozitarea şi transportul alimentelor  

 cap. 6- Controlul respectării normelor de igienă prin teste de salubritate  
3. Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare – 

art. 6-15; 22-23; 30-32;  
4. Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia 

Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare –  integral; 
5. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului deontologic al 

personalului din sistemul administraţiei penitenciare – integral. 
 
 
Probele de concurs:  

a) interviul psihoprofesional;  
b) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor teoretice. 

 



 

  OFIŢER – ASIGURARE TEHNICO-MATERIALĂ 

 

Condiţii specifice 
I. 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 – specializarea  
                     management economico financiar, logistică 

 ramura de ştiinţă ştiinţe juridice – toate specializările 

 ramura de ştiinţă ştiinţe administrative – specializarea administraţie publică 

 domniul fundamental ştiinţe inginereşti – toate ramurile de ştiinţă şi specializările 
II. cunoştinţe de operare pe calculator : nivel I (vor fi verificate prin probă practică eliminatorie);  
III. aviz ORNISS / autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, 

specific fiecărei unităţi. Demersurile de autorizare se fac după concurs, numirea în funcţie fiind 
condiţionată de obţinerea acestuia. Nivelul de acces se comunică fiecărui candidat la depunerea 
dosarului de înscriere. 

 

   Bibliografie 
1. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
2. Legea nr. 22 /1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în 

legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

3. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.  2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind 
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor 
proprii; 

4. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
5. Ordinul ministrului justiției nr. 3015/C/2010 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind scoaterea din 

funcţiune/declasarea şi casarea activelor fixe şi a bunurilor materiale de natura obiectelor de 
inventar aflate în patrimoniul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor 
subordonate; 

6. Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

 
 

   Tematică 
1. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare – art. 7, 68 

- 216; 
2. Legea nr. 22 /1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în 

legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu 
modificările şi completările ulterioare – cap. 2, 3, 4; 

3. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.  2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind 
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor 
proprii – integral; 

 
 



 
 

4. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare – cap. 2 – 
secţiunea 1 şi 2; 

5. Ordinul ministrului justiției nr. 3015/C/2010 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind scoaterea din 
funcţiune/declasarea şi casarea activelor fixe şi a bunurilor materiale de natura obiectelor de 
inventar aflate în patrimoniul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate 
– integral; 

6. Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare –  integral; 

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

 
Probele de concurs 

a) interviul psihoprofesional;  
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. 627/2010 – 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. 
  



 
 
 

OFIŢER – SERVICII, ADMINISTRARE, ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII 
 
 
 

   Condiţii specifice 
I. 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 – specializarea  
                     management economico financiar, logistică 

 ramura de ştiinţă ştiinţe juridice – toate specializările 

 ramura de ştiinţă ştiinţe administrative – specializarea administraţie publică 

 domniul fundamental ştiinţe inginereşti – toate ramurile de ştiinţă şi specializările 
II. cunoştinţe de operare pe calculator : nivel I (vor fi verificate prin probă practică eliminatorie);  
III. aviz ORNISS / autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, 

specific fiecărei unităţi. Demersurile de autorizare se fac după concurs, numirea în funcţie fiind 
condiţionată de obţinerea acestuia. Nivelul de acces se comunică fiecărui candidat la depunerea 
dosarului de înscriere. 

 
 

   Bibliografie 
1. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
2. Legea nr. 22 /1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în 

legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

3. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.  2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind 
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor 
proprii; 

4. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
5. Ordinul ministrului justiției nr. 3015/C/2010 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind scoaterea din 

funcţiune/declasarea şi casarea activelor fixe şi a bunurilor materiale de natura obiectelor de 
inventar aflate în patrimoniul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor 
subordonate; 

6. Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

 
 

   Tematică 
1. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare – art. 7, 68 

- 216; 
2. Legea nr. 22 /1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în 

legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu 
modificările şi completările ulterioare – cap. 2, 3, 4; 

3. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.  2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind 
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor 
proprii – integral; 



 
 
 
 

4. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare – cap. 2 – 
secţiunea 1 şi 2; 

5. Ordinul ministrului justiției nr. 3015/C/2010 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind scoaterea din 
funcţiune/declasarea şi casarea activelor fixe şi a bunurilor materiale de natura obiectelor de 
inventar aflate în patrimoniul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor 
subordonate – integral; 

6. Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare –  integral; 

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

 
 

   Probele de concurs: 
a) interviul psihoprofesional;  
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. 627/2010 – 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. 
  



 

AGENT – ZUGRAV 

 

    Condiții specifice 
I. studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat, emisă de instituții acreditate de Ministerul 

Educației; 
II. calificare zugrav, dovedită prin certificat/atestat de calificare profesională, dobândit la 

absolvirea liceului, școlii profesionale sau unui curs de calificare; 
III. aviz ORNISS / autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru 

post, specific fiecărei unităţi. Demersurile de autorizare se fac după concurs, numirea în funcţie 
fiind condiţionată de obţinerea acestuia. Nivelul de acces se comunică fiecărui candidat la 
depunerea dosarului de înscriere. 

 
 

    Bibliografie  
1. Cartea zugravului și vopsitorului, ediția a IV a, ing. C. Tsicura, Editura Tehnică București – 

1981; 
2. Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
3. Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

4. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

5. Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

     Tematică 
1. Cartea zugravului și vopsitorului, ediția a IV a, ing. C. Tsicura, Editura Tehnică București – 

1981; 

 capitolul I  - Generalități : 
                    3. Rolul zugrăvelilor și vopsitoriilor 
                    4. Clasificarea și domeniul de aplicare a zugrăvelilor și vopsitoriilor 
                    8. Factorii care determină calitatea lucrărilor de zugrăveli și vopsitorii 

 capitolul II  - Suprafețe suport ale zugrăvelilor și vopsitoriilor 

 capitolul V - Tehnologia executării lucrărilor de zugrăveli și vopsitorii : 
                       A. Condiții preliminare pentru executarea lucrărilor de zugrăveli și vopsitorii  
                       B. Faze și operații principale în executarea lucrărilor de zugrăveli și vopsitorii 

2. Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare – 
art.6-15, 22-23, 30-32; 

3. Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare – art.90-100; 

4. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările 
ulterioare – art.6-12, art.22; 

5. Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare –  integral; 

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



 
 
 

Probele de concurs 
a) interviul psihoprofesional;  
b) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor teoretice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 AGENT – LĂCĂTUŞ MECANIC 

 
 
 

      Condiţii specifice  
I. studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat, emisă de instituţii acreditate de Ministerul 

Educaţiei; 
II. calificare în profesia de lăcătuş mecanic, dovedită prin certificat/atestat de calificare profesională, 

dobândit la absolvirea liceului, şcolii profesionale sau unui curs de calificare autorizat; 
III. aviz ORNISS / autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, 

specific fiecărei unităţi. Demersurile de autorizare se fac după concurs, numirea în funcţie fiind 
condiţionată de obţinerea acestuia. Nivelul de acces se comunică fiecărui candidat la depunerea 
dosarului de înscriere. 

 
 

 Bibliografie 
1. Lăcătuşerie generală – manual pentru licee anul I şi şcoli profesioanle, ing. Emil Arieşan, ing. Gh. 

Peptea – Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1976; 
2. Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 
3. Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

4. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

5. Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

 
 

Tematică  
1. Lăcătuşerie generală – manual pentru licee anul I şi şcoli profesioanle, ing. Emil Arieşan, ing. Gh. 

Peptea – Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti 1976; 

 cap. 3 – Îndreptarea metalelor - pag. 20 – 28  

 cap. 5 – Tăierea metalelor - pag. 42 – 55 

 cap. 6 – Îndoirea metalelor - pag. 56 – 66 

 cap. 9 – Găurirea şi prelucrarea găurilor - pag. 92 – 111 

 cap. 10 – Filetarea - pag. 112 – 126 

 cap 11 – Nituirea metalelor - pag. 127 – 136 

 cap. 12 – Lipirea şi cositorirea metalelor - pag. 137 – 146 

 cap. 13 – Sudarea metalelor – pag. 147 – 168 
2. Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare – 

art. 6 – 15, 22 – 23, 30 – 32; 
3. Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare – art. 90 – 100; 

4. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările 
ulterioare – art. 6 – 12; 

5. Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare –  integral; 



 
 
 

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

 
 

 
 

    Probele de concurs 
a) interviul psihoprofesional;  
b) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor teoretice. 

 
 
 
 


