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                                                Anexa nr. 2 la Anunţul de concurs nr. 51497/05.10.2020 

 
 

 

 

OFIŢER (construcții)  
 
 

  
   Condiţii specifice de ocupare a postului 

 
I. studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, emisă de instituţii acreditate 

potrivit legii, în:  
  

 domeniul fundamental ştiinţe inginereşti, ramura de ştiinţă inginerie civilă, domeniul de 
licenţă inginerie civilă - toate specializările.   

  
II. cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (se verifică prin probă practică eliminatorie);  
 
III. autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, specific fiecărei 

unităţi.   
 

 
 
 

Probele de concurs 
 

a) proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului;  
b) interviul;   
c) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului. 

 
 

 

Tematica 

 

1. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare - integral;  

 

2. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare - integral;  

 

3. Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 500027/2017 
privind aprobarea Instrucţiunilor de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente 
acestora care se execută la clădirile şi construcţiile speciale din patrimoniul Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate, cu modificările şi completările 
ulterioare - integral; 
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4. Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în 

construcţii, cu modificările şi completările ulterioare : 
 anexa 2 - Regulament privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii; 
 anexa 3 - Regulament privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor; 
 anexa 4 – Regulament  privind urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile 

în timp şi postutilizarea construcţiilor; 
 anexa 5 – Regulament privind agrementul tehnic în construcţii;  

 

5. Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea şi 
expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, 
precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate, cu modificările şi completările ulterioare- 

integral; 

 

6. Hotărârea Guvernului  nr. 492/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat 

al calităţii în construcţii - integral; 

 

7. Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare: 

 cap. 1, cap. 2, cap. 3 – secţiunea 1, cap. 4,  Anexele 6, 7, 8, 11; 

 

8. Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările și completările 
ulterioare: 

 cap. II – art. 7-10; 

 cap. IV – art. 104-105, 119, 120, 121; 

 cap. V – art. 133; 

 cap. VI – art. 140-141. 

 

9. Ordinul ministrului justiţiei nr.  2794/2004 privind Codul dentologic al personalului din 

sistemul administrației penitenciare - Anexa 1 – art. 2,6,11. 

 

Bibliografia 

 

1. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

 

2. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

 

3. Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 500027/2017 
privind aprobarea Instrucţiunilor de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente 
acestora care se execută la clădirile şi construcţiile speciale din patrimoniul Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
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4. Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în 

construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;  
 

5. Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea şi 
expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, 
precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

6. Hotărârea Guvernului  nr. 492/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat 

al calităţii în construcţii;  
 

7. Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

8. Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 

9. Ordinul ministrului justiţiei nr.  2794/2004 privind Codul dentologic al personalului din sistemul 

administrației penitenciare. 
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OFIŢER (construcții) – Unitatea de Implementare Proiecte 

 

 
    Condiţiile specifice de ocupare a postului: 
 

 
I. studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, emisă de instituţii acreditate 

potrivit legii, în: 

 
 domeniul fundamental ştiinţe inginereşti, ramura de ştiinţă inginerie civilă, 

domeniul de licenţă inginerie civilă - toate specializările.  
 

II. minimum 2 ani vechime în specialitatea studiilor necesare pentru exercitarea funcției / minimum 

2 ani vechime în domeniul economico-administrativ;  

 

III. cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (se verifică prin probă practică eliminatorie); 

 
IV. autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post.  

 
 
 

Probele de concurs: 
 

a) proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului; 

b) interviul;  

c) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului  
 

 

Tematica 

 

1. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare - integral;  

 

2. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare - integral;  

 
3. Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 500027/2017 

privind aprobarea Instrucţiunilor de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente 
acestora care se execută la clădirile şi construcţiile speciale din patrimoniul Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate, cu modificările şi completările 
ulterioare - integral; 
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4. Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în 
construcţii, cu modificările şi completările ulterioare : 

 anexa 2 - Regulament privind conducerea şi asigurarea calităţii în construcţii; 
 anexa 3 - Regulament privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor; 
 anexa 4 – Regulament  privind urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile 

în timp şi postutilizarea construcţiilor; 
 anexa 5 – Regulament privind agrementul tehnic în construcţii;  

 

5. Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea şi 
expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, 
precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate, cu modificările şi completările ulterioare- 

integral; 

 

6. Hotărârea Guvernului  nr. 492/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat 

al calităţii în construcţii - integral; 

 

7. Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare: 

 cap. 1, cap. 2, cap. 3 – secţiunea 1, cap. 4,  Anexele 6, 7, 8, 11; 

 

8. Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările și completările 
ulterioare: 

 cap. II – art. 7-10; 

 cap. IV – art. 104-105, 119, 120, 121; 

 cap. V – art. 133; 

 cap. VI – art. 140-141. 

 

9. Ordinul ministrului justiţiei nr.  2794/2004 privind Codul dentologic al personalului din 

sistemul administrației penitenciare - Anexa 1 – art. 2,6,11. 

 

Bibliografia 

 

1. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

 

2. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

 

3. Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 500027/2017 
privind aprobarea Instrucţiunilor de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente 
acestora care se execută la clădirile şi construcţiile speciale din patrimoniul Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
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4. Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în 

construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;  
 

5. Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea şi 
expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, 
precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

6. Hotărârea Guvernului  nr. 492/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat 

al calităţii în construcţii;  
 

7. Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

8. Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 

9. Ordinul ministrului justiţiei nr.  2794/2004 privind Codul dentologic al personalului din sistemul 

administrației penitenciare. 
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OFIŢER (economist) 
 
 

Condiţiile specifice de ocupare a postului  
 

I. studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, emisă de instituţii 
acreditate potrivit legii, în:  
  

 ramura de ştiinţă ştiinţe economice – toate specializările;  
 ramura de ştiinţă ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – specializarea                 

management economico – financiar.  
  

II. cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (se verifică prin probă practică eliminatorie);  
 

III. autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, specific 
fiecărei unităţi.   
 
 
 
Probele de concurs: 

 
a) proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului;  
b) interviul;   
c) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului. 

 
 

 

Tematica 

 

1. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare:  
 cap. I - Dispoziţii generale; 
 cap. II - Secţiunea 1 – Principii şi reguli bugetare; 

 - Secţiunea 2 – Competenţe şi responsabilităţi în procesul bugetar: 
Aprobarea bugetelor, categorii de ordonatori de credite, rolul 

ordonatorilor de credite, responsabilităţile ordonatorilor de credite; 
 cap IV - Finanţele instituţiilor publice; 

 

2. Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare : 
 cap.I – Dispoziții generale; 
 cap.II - Organizarea şi conducerea contabilității; 
 cap.III- Registrele de contabilitate; 

 cap.IV- Situații financiare; 
 cap.V Contabilitatea Trezoreriei Statului și a instituțiilor publice; 
 cap.VI Contravenții și infracțiuni; 
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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. I Dispoziţii generale; 
 cap. III Prevederi referitoare la elementele de bilanţ; 
 cap.IV Prevederi referitoare la elementele din contul de rezultat patrimonial; 

 cap. VI Planul de conturi general pentru instituțiile publice; 
 cap.VII Instrucțiunile de utilizare a conturilor contabile; 
 cap.VIII Monografia privind înregistrările în contabilitate a principalelor 

operațiuni; 

 cap.XVI Contabilitatea operaţiunilor specifice bugetelor instituţiilor publice 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii, activităţi finanţate integral din 
venituri proprii; 

 cap.XVII: Contabilitatea operaţiunilor specifice fondurilor externe 
nerambursabile - instrumente structurale, fonduri pentru agricultură şi alte 
fonduri; 

 

4. Ordinul ministrului finanțelor 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 – integral; 

 

6. Legea nr. 351/2018 privind finanțarea activității Administraţiei Naționale a Penitenciarelor şi a 
unităţilor subordonate – integral; 

 

7. Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor 
privind finanțele publice:  

 Anexele nr. 8, 10; 

 

8. Ordinul ministrului justiţiei nr. 1846/C/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor 
proprii din sistemul administrației penitenciare – integral; 

 

9. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor 
module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – 

Forexebug, cu modificările și completările ulterioare :   
 Anexa 2 – Procedura privind modulul „Completarea și depunerea bugetului 

individual al instituțiilor publice”; 
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 Anexa 3 -  Procedura privind modulul „Înregistrarea angajamentelor legale și 
angajamentelor bugetare în sistemul de control al angajamentelor”; 

 Anexa 5 - Procedura privind modulul „Completarea și depunerea formularelor 
din sfera raportării situațiilor financiare ale instituțiilor publice”; 

 Anexa 6 - Procedura privind modulul „Generarea rapoartelor de situații 
financiare ale instituțiilor publice”; 
 

10. Hotărârea Guvernului nr.714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi 
instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul 
deplasării în interesul serviciului – integral; 

 

11. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice 
generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme 

profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv 
propriu, republicat, cu modificările şi completările ulterioare: 

 Anexa 1 – Norme metodologice generale referitoare la exercitarea controlului 

financiar preventiv:  

 lit. A - Dispoziţii generale; 
 lit. B - Controlul financiar preventiv propriu; 

 lit.D - Raportare și informare; 

 

12. Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările și completările 
ulterioare: 

 cap. II – art. 7-10; 

 cap. IV – art. 104-105, 119, 120, 121; 

 cap. V – art. 133; 

 cap. VI – art. 140-141. 

 

13. Ordinul ministrului justiţiei nr.  2794/2004 privind Codul dentologic al personalului din sistemul 

administrației penitenciare - Anexa 1 – art. 2,6,11. 

 

 

Bibliografia 

 

1. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

2. Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, 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; 
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4. Ordinul ministrului finanțelor 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. Legea nr. 351/2018 privind finanțarea activității Administraţiei Naționale a Penitenciarelor şi a 
unităţilor subordonate;  
 

7. Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor 
privind finanțele publice; 
 

8. Ordinul ministrului justiţiei nr. 1846/C/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor 
proprii din sistemul administrației penitenciare; 

 

9. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente 
unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – 

Forexebug, cu modificările și completările ulterioare; 
 

10. Hotărârea Guvernului nr.714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi 
instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul 

deplasării în interesul serviciului; 
 

11. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice 
generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme 
profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv 
propriu, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

12. Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 

13. Ordinul ministrului justiţiei nr.  2794/2004 privind Codul dentologic al personalului din sistemul 

administrației penitenciare. 
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OFIŢER (economist) – Unitatea de Implementare Proiecte 

 
 

Condiţiile specifice de ocupare a postului: 
 

 
I. studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, emisă de instituţii acreditate 

potrivit legii, în: 

 
 ramura de ştiinţă ştiinţe economice – toate specializările; 
 ramura de ştiinţă ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – specializarea  

                                                                                       management economico – financiar. 
 

II. minimum 3 ani vechime în specialitatea studiilor necesare pentru exercitarea funcției / minimum 

3 ani vechime în domeniul economico - administrativ;  

 
III. cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (se verifică prin probă practică eliminatorie); 

 
IV. autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post.  

 
 
 

     Probele de concurs: 
 

 
a) proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului; 

b) interviul;  

c) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului  
 
 

 

Tematica 

 

1. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare:  
 cap. I - Dispoziţii generale; 
 cap. II - Secţiunea 1 – Principii şi reguli bugetare; 

 - Secţiunea 2 – Competenţe şi responsabilităţi în procesul bugetar: 
Aprobarea bugetelor, categorii de ordonatori de credite, rolul 

ordonatorilor de credite, responsabilităţile ordonatorilor de credite; 
 cap IV - Finanţele instituţiilor publice; 

 

2. Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare : 
 cap.I – Dispoziții generale; 
 cap.II - Organizarea şi conducerea contabilității; 
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 cap.III- Registrele de contabilitate; 

 cap.IV- Situații financiare; 

 cap.V Contabilitatea Trezoreriei Statului și a instituțiilor publice; 
 cap.VI Contravenții și infracțiuni; 

 

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. I Dispoziţii generale; 
 cap. III Prevederi referitoare la elementele de bilanţ; 
 cap.IV Prevederi referitoare la elementele din contul de rezultat patrimonial; 

 cap. VI Planul de conturi general pentru instituțiile publice; 
 cap.VII Instrucțiunile de utilizare a conturilor contabile; 
 cap.VIII Monografia privind înregistrările în contabilitate a principalelor 

operațiuni; 
 cap.XVI Contabilitatea operaţiunilor specifice bugetelor instituţiilor publice 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii, activităţi finanţate integral din 
venituri proprii; 

 cap.XVII: Contabilitatea operaţiunilor specifice fondurilor externe 

nerambursabile - instrumente structurale, fonduri pentru agricultură şi alte 
fonduri; 

 

4. Ordinul ministrului finanțelor 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 – integral; 

 

6. Legea nr. 351/2018 privind finanțarea activității Administraţiei Naționale a Penitenciarelor şi a 
unităţilor subordonate – integral; 

 

7. Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor 
privind finanțele publice:  

 Anexele nr. 8, 10; 

 

8. Ordinul ministrului justiţiei nr. 1846/C/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor 
proprii din sistemul administrației penitenciare – integral; 
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9. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor 
module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – 

Forexebug, cu modificările și completările ulterioare :   
 Anexa 2 – Procedura privind modulul „Completarea și depunerea bugetului 

individual al instituțiilor publice”; 
 Anexa 3 -  Procedura privind modulul „Înregistrarea angajamentelor legale și 

angajamentelor bugetare în sistemul de control al angajamentelor”; 
 Anexa 5 - Procedura privind modulul „Completarea și depunerea formularelor 

din sfera raportării situațiilor financiare ale instituțiilor publice”; 
 Anexa 6 - Procedura privind modulul „Generarea rapoartelor de situații 

financiare ale instituțiilor publice”; 
 

10. Hotărârea Guvernului nr.714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi 
instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul 
deplasării în interesul serviciului – integral; 

 

11. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice 
generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme 

profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv 
propriu, republicat, cu modificările şi completările ulterioare: 

 Anexa 1 – Norme metodologice generale referitoare la exercitarea controlului 

financiar preventiv:  

 lit. A - Dispoziţii generale; 
 lit. B - Controlul financiar preventiv propriu; 

 lit.D - Raportare și informare; 

 

12. Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările și completările 
ulterioare: 

 cap. II – art. 7-10; 

 cap. IV – art. 104-105, 119, 120, 121; 

 cap. V – art. 133; 

 cap. VI – art. 140-141. 

 

13. Ordinul ministrului justiţiei nr.  2794/2004 privind Codul dentologic al personalului din sistemul 

administrației penitenciare - Anexa 1 – art. 2,6,11. 

 

 

Bibliografia 

 

1. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

2. Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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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 finanțelor 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. Legea nr. 351/2018 privind finanțarea activității Administraţiei Naționale a Penitenciarelor şi a 
unităţilor subordonate;  
 

7. Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor 
privind finanțele publice; 
 

8. Ordinul ministrului justiţiei nr. 1846/C/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor 
proprii din sistemul administrației penitenciare; 

 

9. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente 
unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – 

Forexebug, cu modificările și completările ulterioare; 
 

10. Hotărârea Guvernului nr.714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi 
instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul 
deplasării în interesul serviciului; 

 

11. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice 
generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme 
profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv 
propriu, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

12. Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 

13. Ordinul ministrului justiţiei nr.  2794/2004 privind Codul dentologic al personalului din sistemul 

administrației penitenciare. 
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OFIŢER (coordonator financiar-contabilitate) 

 
 

 
Condiţiile specifice de ocupare a postului 

 
I. studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, emisă de instituţii 

acreditate potrivit legii, în:  
  

 ramura de ştiinţă ştiinţe economice – toate specializările;  
 ramura de ştiinţă ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – specializarea                 

management economico – financiar.  
  

II.  cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (se verifică prin probă practică eliminatorie);  
 

III. autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, specific 
fiecărei unităţi.   
 
 
Probele de concurs: 

 
a) proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului;  
b) interviul;   
c) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului 
 

 

Tematica 

 

 

1. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare:  
 cap. I - Dispoziţii generale; 
 cap. II - Secţiunea 1 – Principii şi reguli bugetare; 

- Secţiunea 2 – Competenţe şi responsabilităţi în procesul bugetar: 
Aprobarea bugetelor, categorii de ordonatori de credite, rolul 

ordonatorilor de credite, responsabilităţile ordonatorilor de credite; 
 cap IV – Finanţele instituţiilor publice; 

 

2. Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: 
 cap.I – Dispoziții generale; 
 cap.II - Organizarea şi conducerea contabilității; 
 cap.III- Registrele de contabilitate; 

 cap.IV Situații financiare; 
 cap.V Contabilitatea Trezoreriei Statului și a instituțiilor publice; 
 cap.VI Contravenții și infracțiuni; 
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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. I Dispoziţii generale; 
 cap. III Prevederi referitoare la elementele de bilanţ; 
 cap.IV Prevederi referitoare la elementele din contul de rezultat patrimonial; 

 cap. VI Planul de conturi general pentru instituțiile publice; 

 cap.VII Instrucțiunile de utilizare a conturilor contabile; 
 cap.VIII Monografia privind înregistrările în contabilitate a principalelor 

operațiuni; 
 cap.XVI Contabilitatea operaţiunilor specifice bugetelor instituţiilor publice 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii, activităţi finanţate integral 
din venituri proprii; 

 cap. XVII: Contabilitatea operaţiunilor specifice fondurilor externe 
nerambursabile - instrumente structurale, fonduri pentru agricultură şi alte 
fonduri. 

 

4. Ordinul ministrului finanțelor 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 – integral; 

 

6. Legea nr. 351/2018 privind finanțarea activității Administraţiei Naționale a Penitenciarelor şi a 
unităţilor subordonate – integral; 

 

7. Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor 
privind finanțele publice: 

 Anexele nr. 8, 10. 

 

8. Ordinul ministrului justiţiei nr. 1846/C/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor 
proprii din sistemul administrației penitenciare -  integral; 

 

9. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor 
module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – 

Forexebug, cu modificările și completările ulterioare: 
    Anexa 2 – Procedura privind modulul „Completarea și depunerea bugetului 

individual al instituțiilor publice”; 
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   Anexa 3  - Procedura privind modulul „Înregistrarea angajamentelor legale 
și angajamentelor bugetare în sistemul de control al angajamentelor”; 

   Anexa 5 - Procedura privind modulul „Completarea și depunerea 
formularelor din sfera raportării situațiilor financiare ale instituțiilor 
publice”. 

 

10. Hotărârea Guvernului nr.714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi 
instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul 
deplasării în interesul serviciului – integral; 

 

11. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice 
generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme 
profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv 
propriu, republicat, cu modificările şi completările ulterioare: 

 Anexa 1– Norme metodologice generale referitoare la exercitarea controlului 

financiar preventiv: 

 lit. A Dispoziţii generale; 
 lit. B Controlul financiar preventiv propriu; 

 lit.D Raportare și informare. 
 

12. Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările și completările 
ulterioare: 

 cap. II – art. 7-10; 

 cap. IV – art. 104-105, 119, 120, 121; 

 cap. V – art. 133; 

 cap. VI – art. 140-141. 

 

13. Ordinul ministrului justiţiei nr.  2794/2004 privind Codul dentologic al personalului din sistemul 

administrației penitenciare - Anexa 1 – art. 2,6,11. 

 

 

 

Bibliografie 

 

1. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

2. Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, 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; 
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4. Ordinul ministrului finanțelor 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. Legea nr. 351/2018 privind finanțarea activității Administraţiei Naționale a Penitenciarelor şi a 
unităţilor subordonate; 

 

7. Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor 
privind finanțele publice; 

 

8. Ordinul ministrului justiţiei nr. 1846/C/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor 
proprii din sistemul administrației penitenciare; 

 

9. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente 
unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – 

Forexebug, cu modificările și completările ulterioare; 
 

10. Hotărârea Guvernului nr.714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi 
instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul 
deplasării în interesul serviciului; 

 

11. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice 
generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de 

norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar 
preventiv propriu, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

12. Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 

13. Ordinul ministrului justiţiei nr.  2794/2004 privind Codul dentologic al personalului din sistemul 

administrației penitenciare. 
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OFIŢER (achiziții publice) 

 
 
 
Condiţiile specifice de ocupare a postului  
 

I. studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, emisă de instituţii 
acreditate potrivit legii, în:  
  

 ramura de ştiinţă ştiinţe economice – toate specializările;  
 ramura de ştiinţă ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică – specializările                 

management economico financiar, logistică;  
 ramura de ştiinţă ştiinţe juridice – toate specializările;  
 ramura de ştiinţă ştiinţe administrative – specializarea administraţie publică;  
 domeniul fundamental ştiinţe inginereşti – toate ramurile de ştiinţă şi specializările.  

  
II. cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (se verifică prin probă practică eliminatorie); 

 
III.   autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, 

specific fiecărei unităţi.   
 
 
 
Probele de concurs 
 

 
a) proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului;  
b) interviul;   
c) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului. 
 
 
 

Tematica 

 

1. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare - 

integral; 

 

2. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea 

nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare  - integral; 

 

3. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi  
concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare – integral; 
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4. Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările și completările 
ulterioare: 

 cap. II – art. 7-10; 

 cap. IV – art. 104-105, 119, 120, 121; 

 cap. V – art. 133; 

 cap. VI – art. 140-141. 

 

5. Ordinul ministrului justiţiei nr.  2794/2004 privind Codul dentologic al personalului din sistemul 

administrației penitenciare - Anexa 1 – art. 2,6,11. 

 

 

Bibliografie 

 

1. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
  

2. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea 

nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;  

 

3. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de 

achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi  
concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

4. Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 

5. Ordinul ministrului justiţiei nr.  2794/2004 privind Codul dentologic al personalului din sistemul 

administrației penitenciare. 
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OFIŢER (medic veterinar) 

 
 

 
Condiţiile specifice de ocupare a postului  

 
I. studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, emisă de instituţii 

acreditate potrivit legii, în :  
  

 domeniul fundamental ştiinţe biologice şi biomedicale, ramura de ştiinţă medicină 
veterinară - specializarea medicină veterinară.  

  
II. atestat de liberă practică în domeniu, eliberat de Colegiul Medicilor Veterinari;  

 
III. cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (se verifică prin probă practică eliminatorie);  

 
IV. autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, specific 

fiecărei unităţi. 
 
 
 

Probele de concurs 
 

a) proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului;  
b) interviul;   
c) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului. 

 
 

 

Tematica 

 

1. Bolile infecţioase ale animalelor,  vol. 1 – Bacterioze – Editura Universitas 2012 – prof. dr. 

Tudor Perianu : 

 Leptospirozele animalelor – cap. 4.1.1.; 4.1.2.  

 Brucelozele animalelor – cap. 7.1.; 7.2. 

 Colibacelozele animalelor – cap. 10.1.; 10.2.1; 10.2.2; 10.2.3. 

 Salmonelozele animalelor – cap. 11.1.; 11.2 

 Infecţii produse de Bacillus Anthracis – cap. 23.1.; 23.2. 

 Clostridioze  – cap. 24.1.1. ; 24.1.2. 
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2. Bolile infecţioase ale animalelor vol. 2 – Viroze – Editura Universitas 2012  – prof. dr. Tudor 

Perianu: 

 Infecţii produse de aftovirusuri – cap. 1.9.1 ; 1.9.2. 

 Flaviviroze – cap.5.12. 

 Rhabdovirozele – cap. 7.2. 

 

3. Igiena, Inspecția și Siguranța Alimentelor de origine animală – Editura Risoprint Cluj-Napoca 

2010, prof. univ. dr. Vasile Stătescu , prof. univ. dr. Sorin Apostu : 
 Inspecția de sănătate a cărnii și organelor obținute după tăiere. Condiții pentru 

admiterea în consum a produselor livrate de unitățile de tăiere. Valorificarea 
confiscatelor. – cap. 2.4.1.; 2.4.2. ; 2.4.3; 

 Microbiologia laptelui și produselor din lapte – cap. 4.1.5. 

 

4. Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările și completările 
ulterioare: 

 cap. II – art. 7-10; 

 cap. IV – art. 104-105, 119, 120, 121; 

 cap. V – art. 133; 

 cap. VI – art. 140-141. 

 

5. Ordinul ministrului justiţiei nr.  2794/2004 privind Codul dentologic al personalului din sistemul 

administrației penitenciare - Anexa 1 – art. 2,6,11. 

 

 

Bibliografie 

 

1. Bolile infecţioase ale animalelor,  vol. 1 – Bacterioze – Editura Universitas 2012 – prof. dr. 

Tudor Perianu; 

 

2. Bolile infecţioase ale animalelor vol. 2 – Viroze – Editura Universitas 2012  – prof. dr. Tudor 

Perianu; 

 

3. Igiena, Inspecția și Siguranța alimentelor de origine animală – Editura Risoprint Cluj-Napoca 

2010, prof. univ. dr. Vasile Stătescu , prof. univ. dr. Sorin Apostu; 
 

4. Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 

5. Ordinul ministrului justiţiei nr.  2794/2004 privind Codul dentologic al personalului din sistemul 

administrației penitenciare. 
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OFIŢER (inginer agronom) 

 

 
 
Condiţiile specifice de ocupare a postului  

 
I. studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, emisă de instituţii 

acreditate potrivit legii, în:  
  

 în domeniul fundamental ştiinţe inginereşti, ramura de ştiinţă ingineria resurselor 
vegetale şi animale, specializarea:  

 agricultură; 
 horticultură. 

  
II. cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (se verifică prin probă practică eliminatorie);  

 
III. autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, specific 

fiecărei unităţi.   
 
 

Probele de concurs 
 

a) proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului;  
b) interviul;   
c) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului   

 
 

Tematica 

 

1. Ordinul ministrului justiţiei 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; 

 

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. Tehnologii agricole performante – Ioan OANCEA – Editura Ceres – 2005:  cap. XII – XVII; 

 

4. Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările și completările 
ulterioare: 

 cap. II – art. 7-10; 

 cap. IV – art. 104-105, 119, 120, 121; 
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 cap. V – art. 133; 

 cap. VI – art. 140-141. 

 

5. Ordinul ministrului justiţiei nr.  2794/2004 privind Codul dentologic al personalului din sistemul 

administrației penitenciare - Anexa 1 – art. 2,6,11. 

 

 

Bibliografie 

 

1. Ordinul ministrului justiţiei 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; 

 

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. Tehnologii agricole performante – Ioan OANCEA – Editura Ceres – 2005;  

 

4. Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 

5. Ordinul ministrului justiţiei nr.  2794/2004 privind Codul dentologic al personalului din sistemul 

administrației penitenciare. 
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OFIŢER (inginer zootehnist) 

 

 

 

 
Condiţii specifice de ocupare a postului  
 

I. studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, emisă de instituţii 
acreditate potrivit legii, în:  
  

 domeniul fundamental ştiinţe inginereşti, ramura de ştiinţă ingineria resurselor 
vegetale şi animale, specializarea zootehnie.  

  
II. cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (se verifică prin probă practică eliminatorie);  

 
III. autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, specific 

fiecărei unităţi.   
 
 
Probele de concurs 
 

a) proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului;  
b) interviul;   
c) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului.   

 
 

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. Creșterea vacilor pentru lapte – Tehnologii moderne -Stelian Dinescu și Anne- Marie Tontsch – 

Editura Ceres:  

 Tehnologia de creștere și exploatare a vacilor de lapte - cap. V.  

 Tehnologia hrănirii animalelor în fermele de vaci – cap. VI. 

 

3. Creșterea porcinelor – Ioan Petroman, Mircea Nicolae, Constantin Culea, Cornelia Petroman – 

Editura  Mirton Timișoara 2002: 

 Creșterea purceilor sugari și a tineretului porcin - cap. 6. 

 Sisteme de îngrășare a porcinelor - cap. 7. 
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4. Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările și completările 
ulterioare: 

 cap. II – art. 7-10; 

 cap. IV – art. 104-105, 119, 120, 121; 

 cap. V – art. 133; 

 cap. VI – art. 140-141. 

 

5. Ordinul ministrului justiţiei nr.  2794/2004 privind Codul dentologic al personalului din sistemul 

administrației penitenciare - Anexa 1 – art. 2,6,11. 

 

 

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. Creșterea vacilor pentru lapte – Tehnologii moderne -Stelian Dinescu și Anne- Marie Tontsch – 

Editura Ceres; 

  

3. Creșterea porcinelor – Ioan Petroman, Mircea Nicolae, Constantin Culea, Cornelia Petroman – 

Editura  Mirton Timișoara 2002; 

 

4. Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 

5. Ordinul ministrului justiţiei nr.  2794/2004 privind Codul dentologic al personalului din sistemul 

administrației penitenciare. 
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OFIŢER (tehnologia produselor alimentare) 
 
 
 
Condiţii specifice de ocupare a postului  
 

I. studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, emisă de instituţii 
acreditate potrivit legii, în domeniul fundamental ştiinţe inginereşti, ramura de ştiinţă 
ingineria resurselor vegetale şi animale, domeniul de licenţă ingineria produselor 
alimentare, specializarea:  
  

 ingineria produselor alimentare;  

 tehnologia prelucrării produselor agricole;  

 controlul şi expertiza produselor alimentare.  
  

II. cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (se verifică prin probă practică eliminatorie);  
 

III. autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, specific 
fiecărei unităţi.   

 
 
  
Probele de concurs 

 
a) proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului;  
b) interviul;   
c) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului. 

 
 

Tematica 

 

1. Ordinul ministrului justiţiei 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; 

 

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. Procesarea producției animaliere – Marius Vladu, Editura Beladi 2008:  

 cap I: 1.2 -1.3;  

 cap. II:  2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8.; 

 

 



 

Str. Maria Ghiculeasa nr. 47, sector 2 Bucureşti, România 

www.anp.gov.ro 

 

28 

4. Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările și completările 
ulterioare: 

 cap. II – art. 7-10; 

 cap. IV – art. 104-105, 119, 120, 121; 

 cap. V – art. 133; 

 cap. VI – art. 140-141. 

 

5. Ordinul ministrului justiţiei nr.  2794/2004 privind Codul dentologic al personalului din sistemul 

administrației penitenciare - Anexa 1 – art. 2,6,11. 

 

 

Bibliografie 

 

1. Ordinul ministrului justiţiei 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; 

  

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. Procesarea producției animaliere  – Marius Vladu, Editura Beladi 2008; 

 

4. Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 

5. Ordinul ministrului justiţiei nr.  2794/2004 privind Codul dentologic al personalului din sistemul 

administrației penitenciare. 
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OFIŢER (prelucrarea lemnului) 
 

 
 
Condiţii specifice de ocupare a postului  
 
 

I. studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, emisă de instituţii 
acreditate potrivit legii, în :  
  

 domeniul fundamental științe inginerești, ramura de ştiinţă ingineria resurselor 
vegetale şi animale, domeniul de licenţă inginerie forestieră - specializarea ingineria 
prelucrării lemnului.  

  
II. cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (se verifică prin probă practică eliminatorie);  

 
III. autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, specific 

fiecărei unităţi.    
 
 
Probele de concurs 
 

a) proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului;  
b) interviul;   
c) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului.   

 
 

Tematica 

 

1. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în 
legătura cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu 
modificările şi completările ulterioare - CAP 2, CAP. 3 . CAP. 4; 

 

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. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2938/2012 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind desfăşurarea 
activităţii de producţie bugetară în unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor – integral; 

 

4. Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările și completările 
ulterioare: 

 cap. II – art. 7-10; 

 cap. IV – art. 104-105, 119, 120, 121; 



 

Str. Maria Ghiculeasa nr. 47, sector 2 Bucureşti, România 

www.anp.gov.ro 

 

30 

 cap. V – art. 133; 

 cap. VI – art. 140-141. 

 

5. Ordinul ministrului justiţiei nr.  2794/2004 privind Codul dentologic al personalului din sistemul 

administrației penitenciare - Anexa 1 – art. 2,6,11. 

 

 

 

Bibliografie 

 

1. 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; 

 

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. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2938/2012 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind desfăşurarea 
activităţii de producţie bugetară în unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor; 

 

4. Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 

5. Ordinul ministrului justiţiei nr.  2794/2004 privind Codul dentologic al personalului din sistemul 

administrației penitenciare. 
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AGENT (magaziner) 

 

 
 
 
Condiţii specifice de ocupare a postului 
 
 

I. nivel minim de studii: studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat, emisă de instituţii 
acreditate potrivit legii;  
 

II. autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, specific 
fiecărei unităţi.    
 
 
 

Probele de concurs 
 

a) interviul;   
b) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului. 

 
 

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. Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările și completările 
ulterioare: 

 cap. II – art. 7-10; 

 cap. IV – art. 104-105, 119, 120, 121; 

 cap. V – art. 133; 

 cap. VI – art. 140-141. 
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5. Ordinul ministrului justiţiei nr.  2794/2004 privind Codul dentologic al personalului din sistemul 

administrației penitenciare - Anexa 1 – art. 2,6,11. 

 

 

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. Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 

5. Ordinul ministrului justiţiei nr.  2794/2004 privind Codul dentologic al personalului din sistemul 

administrației penitenciare. 
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AGENT  (responsabil economic) 

 
 

 
Condiţii specifice de ocupare a postului  

 
I. nivel minim de studii: studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat, emisă de instituţii 

acreditate potrivit legii, în domeniul economic, comerţ şi certificat/atestat de calificare 
profesională obţinut la absolvirea liceului în specializarea tehnician în activităţi economice, 
tehnician în activităţi de comerţ, finanţe-contabilitate, finanţe, contabilitate;       
           sau  

nivel minim de studii: studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat, emisă de instituţii 
acreditate potrivit legii şi curs autorizat în specializarea tehnician în activităţi economice, 
tehnician în activităţi de comerţ, finanţe-contabilitate, finanţe, contabilitate;  
  

II. cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (se verifică prin probă practică eliminatorie);  
 

III. autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, specific 

fiecărei unităţi. 
 

 

Probele de concurs 

 
a) proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului;  
b) interviul;   
c) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului. 

 
 

Tematica 

 

1. Legea contabilității 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 
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proprii – integral; 

 

6. Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările și completările 
ulterioare: 

 cap. II – art. 7-10; 

 cap. IV – art. 104-105, 119, 120, 121; 

 cap. V – art. 133; 

 cap. VI – art. 140-141. 

 

7. Ordinul ministrului justiţiei nr.  2794/2004 privind Codul dentologic al personalului din sistemul 

administrației penitenciare - Anexa 1 – art. 2,6,11. 

 

 

Bibliografie 

 

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

4. Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi  necorporale,  
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

5. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind 

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

6. Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările și completările 
ulterioare; 

7. Ordinul ministrului justiţiei nr.  2794/2004 privind Codul dentologic al personalului din sistemul 

administrației penitenciare. 
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AGENT (instalator) 

 
 
 
Condiţii specifice de ocupare a postului 
 

I. nivel minim de studii: studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat, emisă de instituţii 
acreditate potrivit legii;  
 

II. calificare de instalator instalaţii tehnico-sanitare şi gaze sau instalator reţele termice şi 
sanitare, dovedită prin certificat/atestat de calificare profesională, dobândit la absolvirea 
liceului, şcolii profesionale sau unui curs de calificare autorizat;  

 
III. autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, specific 

fiecărei unităţi.    
 
 
 
Probele de concurs 
 
a) interviul;   
b) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului.   
 
 
 

 

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, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare – art. 6 -12; 

4. 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, 
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 instalaţii de canalizare; 

 

5. Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările și completările 
ulterioare: 

 cap. II – art. 7-10; 

 cap. IV – art. 104-105, 119, 120, 121; 

 cap. V – art. 133; 

 cap. VI – art. 140-141. 

 

6. Ordinul ministrului justiţiei nr.  2794/2004 privind Codul dentologic al personalului din sistemul 

administrației penitenciare - Anexa 1 – art. 2,6,11. 

 

 

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, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

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

5. Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările și completările 
ulterioare; 

6. Ordinul ministrului justiţiei nr.  2794/2004 privind Codul dentologic al personalului din sistemul 

administrației penitenciare. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Str. Maria Ghiculeasa nr. 47, sector 2 Bucureşti, România 

www.anp.gov.ro 

 

37 

 
 

AGENT (instalator sanitar și gaze) 
 

 

 

 
 

Condiţii specifice de ocupare a postului  
 

I. nivel minim de studii: studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat, emisă de instituţii 
acreditate potrivit legii;  
 

II. calificare de instalator instalaţii tehnico-sanitare şi gaze sau instalator reţele termice şi 
sanitare, dovedită prin certificat/atestat de calificare profesională, dobândit la absolvirea 
liceului, şcolii profesionale sau unui curs de calificare autorizat;  

 
III. autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, specific 

fiecărei unităţi.    
 
 
 
Probele de concurs 
 
a) interviul;   
b) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului.   
 
 

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, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare – art. 6 -12; 

4. 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, 



 

Str. Maria Ghiculeasa nr. 47, sector 2 Bucureşti, România 

www.anp.gov.ro 

 

38 

 instalaţii de canalizare; 
 

5. Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările și completările 
ulterioare: 

 cap. II – art. 7-10; 

 cap. IV – art. 104-105, 119, 120, 121; 

 cap. V – art. 133; 

 cap. VI – art. 140-141. 

 

6. Ordinul ministrului justiţiei nr.  2794/2004 privind Codul dentologic al personalului din sistemul 

administrației penitenciare - Anexa 1 – art. 2,6,11. 

 

 

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, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

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

5. Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările și completările 
ulterioare; 

6. Ordinul ministrului justiţiei nr.  2794/2004 privind Codul dentologic al personalului din sistemul 

administrației penitenciare. 
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AGENT (gospodar) 

 
 

 
Condiţii specifice de ocupare a postului  
 

I. nivel minim de studii: studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat, emisă de instituţii 
acreditate potrivit legii;  
 

II. autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, specific 
fiecărei unităţi.    

 
 
  

Probele de concurs 
 
a) interviul;   
b) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului;   
 

 
 

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. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările și completările 
ulterioare: 

 cap. II – art. 7-10; 

 cap. IV – art. 104-105, 119, 120, 121; 

 cap. V – art. 133; 

 cap. VI – art. 140-141. 

 

5. Ordinul ministrului justiţiei nr.  2794/2004 privind Codul dentologic al personalului din sistemul 

administrației penitenciare - Anexa 1 – art. 2,6,11. 
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       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. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 

5. Ordinul ministrului justiţiei nr.  2794/2004 privind Codul dentologic al personalului din sistemul 

administrației penitenciare. 
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AGENT  (bucătar) 

 
 

Condiţii specifice de ocupare a postului  
 

I. nivel minim de studii: studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat, emisă de instituţii 
acreditate potrivit legii;  
 

II. calificare de bucătar, dovedită prin certificat/atestat de calificare profesională, dobândit la 
absolvirea liceului, şcolii profesionale sau unui curs de calificare autorizat;   

 
III. autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, specific 

fiecărei unităţi.    
 
 
Probele de concurs 

 
a) interviul;   
b) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului. 

 
     

Tematica 

 

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

22-23; 30-32;  

 

2. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare – art. 6 -8;  

 

3. Hotărârea Guvernului nr. 924/2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena 
produselor alimentare : 

 anexa nr. 2 la regulile generale:  

 cap. 5 - Cerinţe pentru echipamente; 
 cap. 6 - Deşeuri alimentare; 
 cap. 8 - Igiena personalului; 

  cap. 9 - Prevederi aplicabile produselor alimentare; 

 

4. 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 
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colectivă)  
 cap. 4- Norme privind depozitarea şi transportul alimentelor 

 

5. Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările și completările 
ulterioare: 

 cap. II – art. 7-10; 

 cap. IV – art. 104-105, 119, 120, 121; 

 cap. V – art. 133; 

 cap. VI – art. 140-141. 

 

6. Ordinul ministrului justiţiei nr.  2794/2004 privind Codul dentologic al personalului din sistemul 

administrației penitenciare - Anexa 1 – art. 2,6,11. 

 

 

Bibliografie 

 

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

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

 

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

produselor alimentare; 

 

4. 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;  

 

5. Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 

6. Ordinul ministrului justiţiei nr.  2794/2004 privind Codul dentologic al personalului din sistemul 

administrației penitenciare. 
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AGENT (conducător auto) 

 

 
 

Condiţii specifice de ocupare a postului  
 

I. nivel minim de studii: studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat, emisă de instituţii 
acreditate potrivit legii;  
 

II. permis de conducere aferent categoriilor B, BE, C, CE, D, DE;  
 

III. autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, specific 
fiecărei unităţi.    
 
 

Probele de concurs 
 

a) interviul;   
b) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului. 

 
 
 

Tematica 

 

1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare - integral; 

2. 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; 

3. 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; 

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

5. Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările și completările 
ulterioare: 

 cap. II – art. 7-10; 

 cap. IV – art. 104-105, 119, 120, 121; 

 cap. V – art. 133; 

 cap. VI – art. 140-141. 

 

6. Ordinul ministrului justiţiei nr.  2794/2004 privind Codul dentologic al personalului din sistemul 

administrației penitenciare - Anexa 1 – art. 2,6,11. 
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Bibliografie 

 

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

2. 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; 

3. 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; 

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

5. Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările și completările 
ulterioare; 

6. Ordinul ministrului justiţiei nr.  2794/2004 privind Codul dentologic al personalului din sistemul 

administrației penitenciare. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Str. Maria Ghiculeasa nr. 47, sector 2 Bucureşti, România 

www.anp.gov.ro 

 

45 

 

AGENT (agronom) 

 
 

 
 
 
Condiţii specifice de ocupare a postului  
 

I. nivel minim de studii: studii liceale de specialitate, absolvite cu diplomă de bacalaureat, 
emisă de instituţii acreditate potrivit legii şi certificat/atestat de calificare în profesia 
tehnician agronom, obţinut la absolvirea liceului;       

          sau    
nivel minim de studii: studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat, emisă de instituţii 
acreditate potrivit legii şi curs de calificare autorizat în profesia tehnician agronom;  
  

II. autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, specific 
fiecărei unităţi.    
 

 

Probele de concurs 
 

a) interviul;   
b) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului. 

 
 
 

     Tematica 

 

1. Ordinul ministrului justiţiei 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 – 

cap. II; 

2. Tehnologii agricole performante – Ioan OANCEA – Editura Ceres – 2005,  cap. XII, XIII, XIV, XV, 

XVI,  XVII; 

3. Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările și completările 
ulterioare: 

 cap. II – art. 7-10; 

 cap. IV – art. 104-105, 119, 120, 121; 

 cap. V – art. 133; 

 cap. VI – art. 140-141. 

 

4. Ordinul ministrului justiţiei nr.  2794/2004 privind Codul dentologic al personalului din sistemul 

administrației penitenciare - Anexa 1 – art. 2,6,11. 
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      Bibliografie 

 

1. Ordinul ministrului justiţiei 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; 

 

2. Tehnologii agricole performante – Ioan OANCEA – Editura Ceres – 2005; 

 

3. Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 

4. Ordinul ministrului justiţiei nr.  2794/2004 privind Codul dentologic al personalului din sistemul 

administrației penitenciare. 
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AGENT (casier) 

 
 
 

 
Condiţii specifice de ocupare a postului  
 

I. nivel minim de studii: studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat, emisă de instituţii 
acreditate potrivit legii;  
 

II. cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (se verifică prin probă practică eliminatorie);  
 

III. autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, specific 
fiecărei unităţi.    

 
 

 Probele de concurs 
 

a) proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului;  
b) interviul;   
c) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului.   

 
 

TEMATICA 

 

1. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare:  
 cap. II - Secţiunea 2 – Competenţe şi responsabilităţi în procesul bugetar: 

Aprobarea bugetelor, categorii de ordonatori de credite, rolul ordonatorilor de 

credite, responsabilităţile ordonatorilor de credite; 
 cap. III – Secțiunea 4 - Principii în execuţia bugetară şi execuţia bugetară, execuţia 

de casă bugetară, principii ale încheierii execuţiei bugetare; 
 

2. Ordinul ministrului justiţiei nr. 1416/C/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; 

 

3. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor 
module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – 

Forexebug, cu modificările și completările ulterioare: 
 Anexa 2 – Procedura privind modulul „Completarea și depunerea bugetului 

individual al instituțiilor publice”; 
 Anexa 3 Procedura privind modulul „Înregistrarea angajamentelor legale și 

angajamentelor bugetare în sistemul de control al angajamentelor”. 
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4. Decret nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa ale unităţilor socialiste 
– integral; 

 

5. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile: 

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

contabile; 

 

6. Ordinul ministrului justiţiei nr. 1846/C/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor 
proprii din sistemul administrației penitenciare– integral; 

 

7. Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările și completările 
ulterioare: 

 cap. II – art. 7-10; 

 cap. IV – art. 104-105, 119, 120, 121; 

 cap. V – art. 133; 

 cap. VI – art. 140-141. 

 

8. Ordinul ministrului justiţiei nr.  2794/2004 privind Codul dentologic al personalului din sistemul 

administrației penitenciare - Anexa 1 – art. 2,6,11. 

 

 

 

         Bibliografie 

 

1. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

2. Ordinul ministrului justiţiei nr. 1416/C/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; 

 

3. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor 
module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – 

Forexebug, cu modificările și completările ulterioare; 
 

4. Decret nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa ale unităţilor socialiste; 

 

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

 

6. Ordinul ministrului justiţiei nr. 1846/C/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor 
proprii din sistemul administrației penitenciare; 
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7. Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 

8. Ordinul ministrului justiţiei nr.  2794/2004 privind Codul dentologic al personalului din sistemul 

administrației penitenciare. 
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AGENT (contabil) 

 
 

Condiţii specifice de ocupare a postului  
 

I. nivel minim de studii: studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat, emisă de instituţii 
acreditate potrivit legii, în domeniul economic şi certificat/atestat de calificare profesională 
obţinut la absolvirea liceului în specializarea tehnician în activităţi economice, finanţe- 
contabilitate, finanţe, contabilitate;     
         sau  
nivel minim de studii: studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat, emisă de instituţii 
acreditate potrivit legii şi curs autorizat în specializarea tehnician în activităţi economice, 
finanţe-contabilitate, finanţe, contabilitate;  
  

II. cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (se verifică prin probă practică eliminatorie);  
 

III. autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, specific 
fiecărei unităţi.    

 
 
 

Probele de concurs 
 

a) proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului;  
b) interviul;   
c) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului. 

 
 

 

TEMATICA 

 

 

1. 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 – integral; 

 

2. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare: 
 cap. II - Secţiunea 2 – Competenţe şi responsabilităţi în procesul bugetar: 

Aprobarea bugetelor, categorii de ordonatori de credite, rolul ordonatorilor de 

credite, responsabilităţile ordonatorilor de credite; 
  cap. III – Secțiunea 4 - Principii în execuţia bugetară şi execuţia bugetară, execuţia 

de casă bugetară, principii ale încheierii execuţiei bugetare; 
 

3. Ordinul ministrului justiţiei nr. 1416/C/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 
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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; 

 

4. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor 
module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – 

Forexebug, cu modificările și completările ulterioare : 
 

 Anexa 2 – Procedura privind modulul „Completarea și depunerea bugetului 
individual al instituțiilor publice; 

  Anexa 3 - Procedura privind modulul „Înregistrarea angajamentelor legale și 
angajamentelor bugetare în sistemul de control al angajamentelor”; 

 

5.  Decret nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa ale unităţilor socialiste – 

integral; 

 

6. 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 VII Instrucțiunile de utilizare a conturilor – clasa 2 „Conturi de active fixe” și 
clasa 3 „ Conturi de stocuri și producție în curs de execuție”; 

 cap. VIII „ Monografia privind înregistrarea în contabilitate a principalelor operațiuni 
– II Active fixe, III Stocuri”; 

 

7. Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările și completările 
ulterioare: 

 cap. II – art. 7-10; 

 cap. IV – art. 104-105, 119, 120, 121; 

 cap. V – art. 133; 

 cap. VI – art. 140-141. 

 

8. Ordinul ministrului justiţiei nr.  2794/2004 privind Codul dentologic al personalului din sistemul 

administrației penitenciare - Anexa 1 – art. 2,6,11. 

 

 

Bibliografie 

 

1. 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; 
 

2. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
 



 

Str. Maria Ghiculeasa nr. 47, sector 2 Bucureşti, România 

www.anp.gov.ro 

 

52 

3. Ordinul ministrului justiţiei nr. 1416/C/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; 

 

4. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor 
module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – 

Forexebug, cu modificările și completările ulterioare; 
 

5. Decret nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa ale unităţilor 
socialiste; 

 

6. 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; 

 

7. Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 

8. Ordinul ministrului justiţiei nr.  2794/2004 privind Codul dentologic al personalului din sistemul 

administrației penitenciare. 
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AGENT (fochist) 

 

 
Condiţii specifice de ocupare a postului  
 

I. nivel minim de studii: studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat, emisă de instituţii 
acreditate potrivit legii;  
 

II. calificare de fochist cazane apă caldă și cazane abur de joasă/medie presiune (cu 
autorizaţie ISCIR valabilă, însoţită de taloanele pentru viza anuală) dovedită prin 
certificat/atestat de calificare profesională, dobândit la absolvirea liceului, şcolii 
profesionale sau unui curs de calificare autorizat;  

 
III. autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, specific 

fiecărei unităţi.    
  

 
Probele de concurs 

 
a) interviul;   
b) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului.   

 
 
 

Tematica 

 

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

 cap. I - Secțiunea 2, Secțiunea 4 

 cap. III – Secțiunea 16, 

 cap. IV – Secțiunea 2, Secțiunea 3, 

 cap. V – Secțiunea 2, Secțiunea 4, Secțiunea 5, Secțiunea 6, Secțiunea 7, 

Secțiunea 8, Secțiunea 9, Secțiunea 10, Secțiunea 11, 

 cap. VI – Secțiunea 1, Secțiunea 6,  

 cap. X,  

 cap. XI,  

 cap. XIII,  

 cap. XIV – Secțiunea 4; 

 

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

 cap.I – Secțiunea 2, Secțiunea 4,  

 cap.III – Secțiunea 2, Secțiunea 3,  
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 cap. IV – Secțiunea 2, Secțiunea 3, Secțiunea 4, Secțiunea 5, Secțiunea 6, 

Secțiunea 7, Secțiunea 8, Secțiunea 9, Secțiunea 10, Secțiunea 11,  

 cap. V – Secțiunea 1, Secțiunea 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, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare – art. 6 -12;  

 

6. Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările și completările 
ulterioare: 

 cap. II – art. 7-10; 

 cap. IV – art. 104-105, 119, 120, 121; 

 cap. V – art. 133; 

 cap. VI – art. 140-141. 

 

7. Ordinul ministrului justiţiei nr.  2794/2004 privind Codul dentologic al personalului din sistemul 

administrației penitenciare - Anexa 1 – art. 2,6,11. 

 

 

Bibliografie 

 

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

 

6. Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 

7. Ordinul ministrului justiţiei nr.  2794/2004 privind Codul dentologic al personalului din sistemul 

administrației penitenciare. 
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AGENT  (electrician) 

 
 

 
Condiţii specifice de ocupare a postului 
 
 

I. nivel minim de studii: studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat, emisă de instituţii 
acreditate potrivit legii;  
 

II. autorizare ca electrician, cel puţin 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. autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, specific 

fiecărei unităţi.    
 
 
 
Probele de concurs 

 
a) interviul;   
b) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului.   

 
 

Tematica 

 

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: capitolul 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; 
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4. Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările și completările 
ulterioare: 

 cap. II – art. 7-10; 

 cap. IV – art. 104-105, 119, 120, 121; 

 cap. V – art. 133; 

 cap. VI – art. 140-141. 

 

5. Ordinul ministrului justiţiei nr.  2794/2004 privind Codul dentologic al personalului din sistemul 

administrației penitenciare - Anexa 1 – art. 2,6,11. 

 

 

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. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 

5. Ordinul ministrului justiţiei nr.  2794/2004 privind Codul dentologic al personalului din sistemul 

administrației penitenciare. 
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AGENT (achiziții publice) 

 
 

 
Condiţii specifice de ocupare a postului  
 

I. nivel minim de studii: studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat, emisă de instituţii 
acreditate potrivit legii;  
 

II. cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (se verifică prin probă practică eliminatorie);  
 

III. autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, specific 
fiecărei unităţi.    
 
 
 
Probele de concurs 
 

a) proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului;  
b) interviul;   
c) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului. 
 
 
Tematica 

 

1. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare – integral; 

 

2. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea 

nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare  - integral; 

 

3. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi 
concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare – integral; 

 

4. Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările și completările 
ulterioare: 

 cap. II – art. 7-10; 

 cap. IV – art. 104-105, 119, 120, 121; 

 cap. V – art. 133; 

 cap. VI – art. 140-141. 

 

5. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/2004 privind Codul dentologic al personalului din sistemul 

administrației penitenciare - Anexa 1 – art. 2,6,11. 
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Bibliografie 

 

1. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;  
 

2. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea 

nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;  
 

3. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de 
achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi 
concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

4. Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 

5. Ordinul ministrului justiţiei nr.  2794/2004 privind Codul dentologic al personalului din sistemul 

administrației penitenciare. 
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AGENT (construcții) 

 
 
 

Condiţii specifice de ocupare a postului  
 

I. nivel minim de studii: studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat, emisă de instituţii 
acreditate potrivit legii;  
 

II. calificare de tehnician în devize şi măsurători construcţii sau lucrări publice sau desenator 
pentru construcţii şi instalaţii, dovedită prin certificat/atestat de calificare profesională, 
dobândit la absolvirea liceului, şcolii profesionale sau unui curs de calificare autorizat;  

 
III. cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (se verifică prin probă practică eliminatorie);  

 
IV. autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, specific 

fiecărei unităţi.    
  
 
 

Probele de concurs 
 
a) proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului;  
b) interviul;   
c) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului.   

 
 
 

Tematica 

 

1. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare - integral;  

 

2. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare - integral;  

 

3. Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 500027/2017 privind 
aprobarea Instrucţiunilor de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora care 

se execută la clădirile şi construcţiile speciale din patrimoniul Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate, cu modificările şi completările ulterioare - integral; 

 

4. Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 757/2017 privind 
aprobarea Normelor tehnice pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la clădirile şi 
construcţiile speciale din patrimoniul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor 
subordonate, cu modificările şi completările ulterioare – integral; 
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5. Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările și completările 
ulterioare: 

 cap. II – art. 7-10; 

 cap. IV – art. 104-105, 119, 120, 121; 

 cap. V – art. 133; 

 cap. VI – art. 140-141. 

 

6. Ordinul ministrului justiţiei nr.  2794/2004 privind Codul dentologic al personalului din sistemul 

administrației penitenciare - Anexa 1 – art. 2,6,11. 

 

 

Bibliografie 

 

1. Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

 

2. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

 

3. Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 500027/2017 privind 

aprobarea Instrucţiunilor de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora care 
se execută la clădirile şi construcţiile speciale din patrimoniul Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

4. Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 757/2017 privind 
aprobarea Normelor tehnice pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii curente la clădirile şi 
construcţiile speciale din patrimoniul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor 
subordonate, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

5. Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 

6. Ordinul ministrului justiţiei nr.  2794/2004 privind Codul dentologic al personalului din sistemul 

administrației penitenciare. 
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AGENT (tipografie) 

 
 
 
 
Condiţii specifice de ocupare a postului  
 

I. nivel minim de studii: studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat, emisă de instituţii 
acreditate potrivit legii; 
 

II. calificare în domeniul tehnicii poligrafice (orice calificare), dovedită prin certificat/atestat de 
calificare profesională dobândit la absolvirea liceului, şcolii profesionale sau unui curs de 
calificare autorizat;   

 
III. cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (se verifică prin probă practică eliminatorie);  

 
IV. autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, specific 

fiecărei unităţi.    
 
 
Probele de concurs 

 
a) proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului;  
b) interviul;   
c) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului. 

 
 

Tematica 

 

1. Manualul legătorului, M.N. Nestor, C. Radu,  Editura Didactică şi Pedagogică, București 1970 - 
capitolele I, II, III, IV, VI, VII, XI, XIII; 

http://anp.gov.ro/baza-aprovizionare-gospodarire-reparatii/wp-

content/uploads/sites/3/2020/09/Manualul-legatorului.pdf  

 

2. Utilaje si tehnologie poligrafică,  S. Albaiu, Editura Didactică şi Pedagogică, București 1977 - 

Capitolele IX, XI; 

 http://anp.gov.ro/baza-aprovizionare-gospodarire-reparatii/wp-

content/uploads/sites/3/2020/09/Utilaje-si-tehnologie-poligrafic%C4%83.pdf  

 

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. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările și completările 
ulterioare: 

 cap. II – art. 7-10; 

 cap. IV – art. 104-105, 119, 120, 121; 

http://anp.gov.ro/baza-aprovizionare-gospodarire-reparatii/wp-content/uploads/sites/3/2020/09/Manualul-legatorului.pdf
http://anp.gov.ro/baza-aprovizionare-gospodarire-reparatii/wp-content/uploads/sites/3/2020/09/Manualul-legatorului.pdf
http://anp.gov.ro/baza-aprovizionare-gospodarire-reparatii/wp-content/uploads/sites/3/2020/09/Utilaje-si-tehnologie-poligrafic%C4%83.pdf
http://anp.gov.ro/baza-aprovizionare-gospodarire-reparatii/wp-content/uploads/sites/3/2020/09/Utilaje-si-tehnologie-poligrafic%C4%83.pdf
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 cap. V – art. 133; 

 cap. VI – art. 140-141. 

 

5. Ordinul ministrului justiţiei nr.  2794/2004 privind Codul dentologic al personalului din sistemul 

administrației penitenciare - Anexa 1 – art. 2,6,11. 

 

 

Bibliografie 

 

 

1. Manualul legătorului, M.N. Nestor, C. Radu,  Editura Didactică şi Pedagogică, București 1970; 
 

2. Utilaje si tehnologie poligrafică,  S. Albaiu, Editura Didactică şi Pedagogică, București 1977;  
 

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

4. Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 

5. Ordinul ministrului justiţiei nr.  2794/2004 privind Codul dentologic al personalului din sistemul 

administrației penitenciare. 
 

 
 


