
 

      

D E C I Z I A 
 

    Nr. 548 din 24.03.2017 
 
 

  Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor 
 
 

În temeiul art. 27 alin. (1) din Anexa 1 la Ordinul ministrului justiţiei nr. 
2478/C/2010, pentru Regulamentul privind condiţiile de participare, organizare şi 
desfăşurare a concursurilor pentru ocuparea, prin avansare în funcţie, trecerea agenţilor 
în corpul ofiţerilor şi din sursă externă, a posturilor vacante de funcţionar public cu statut 
special din sistemul administraţiei penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare; 
           În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 
756/2016 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei;. 

 
  

Emite prezenta 
 

D E C I Z I E 

  
 

            Art.1. Se modifică Anexa la Decizia directorului general al Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor nr. 744 din 21.10.2016 privind condiţiile specifice de 
participare la concurs, tematica, bibliografia şi probele de concurs, cu modificările şi 
completările ulterioare, după cum urmează : 
 
 

I. cerinţele specifice, bibliografia, tematica şi probele de concurs stabilite pentru 
ocuparea postului de ofiţer (inginer agronom) prevăzute la punctul 13 din Anexă, 
se înlocuiesc cu cerinţele specifice, bibliografia, tematica şi probele de concurs 
prevăzute la punctul 13 din Anexa la prezenta decizie; 
 

II. cerinţele specifice, bibliografia, tematica şi probele de concurs stabilite pentru 
ocuparea postului de ofiţer (inginer zootehnist) prevăzute la punctul 14 din Anexă, 
se înlocuiesc cu cerinţele specifice, bibliografia, tematica şi probele de concurs 
prevăzute la punctul 14 din Anexa la prezenta decizie; 

 
III. cerinţele specifice, bibliografia, tematica şi probele de concurs stabilite pentru 

ocuparea postului de ofiţer (inginer auto) prevăzute la punctul 15 din Anexă, se 



 
înlocuiesc cu cerinţele specifice, bibliografia, tematica şi probele de concurs 
prevăzute la punctul 15 din Anexa la prezenta decizie; 

 
IV. cerinţele specifice, bibliografia, tematica şi probele de concurs stabilite pentru 

ocuparea postului de agent administrativ (responsabil popotă/bucătărie) 
prevăzute la punctul 87 din Anexă, se înlocuiesc cu cerinţele specifice, 
bibliografia, tematica şi probele de concurs prevăzute la punctul 87 din Anexa la 
prezenta decizie; 

 
 
            Art.2. Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile penitenciare implicate 
vor aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentei decizii.  

 
 

Comisar şef de penitenciare Marius VULPE 
Director general 

Administraţia Naţională a Penitenciarelor 

 
 

                                
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anexa la Decizia directorului general al A.N.P. nr. 548 din 24.03.2017 
 
 

 
13. OFIŢER - INGINER AGRONOM 

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

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

i. agricultură; 
ii. horticultură; 

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

 
Bibliografie şi tematică: 

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

2. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului deontologic al 
personalului din sistemul administraţiei penitenciare, cu modificările şi completările 
ulterioare, integral; 

3. Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 3015 din 20 decembrie 2010 pentru aprobarea 
Instrucţiunilor privind scoaterea din funcţiune/declasarea şi clasarea activelor fixe şi a 
bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar aflate în patrimoniul Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate acesteia –CAP. II 

4. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea 
Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, 
datoriilor şi capitalurilor proprii -  publicat în Monitorul Oficial al României nr. 704 din 20 
octombrie 2009 – integral; 

5. Tratat de tehnologii agricole – Ioan OANCEA – Editura Ceres – 1998,  Cap. V-XV şi 
XX. 

 
 

 Probele de concurs: 
a) interviul psihoprofesional;  
b) proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului (se va desfăşura 

conform Metodologiei aprobate prin Decizia directorului general al Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor nr. 627 din 30 decembrie 2010 – Anexa 11, nivel I, are 
caracter eliminatoriu, se evaluează cu "admis"/"respins" iar rezultatele nu pot fi 
contestate);  

c) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor teoretice. 
 
 



 
14.  OFIŢER - INGINER ZOOTEHNIST 
 

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

acreditate de Ministerul Educaţiei, în domeniul fundamental – ştiinţe inginereşti, ramura 
de ştiinţă - ingineria resurselor vegetale şi animale, specializarea zootehnie; 

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

 
Bibliografie şi tematică: 

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

2. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului deontologic al 
personalului din sistemul administraţiei penitenciare, cu modificările şi completările 
ulterioare - integral; 

3. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea 
Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, 
datoriilor şi capitalurilor proprii -  publicat în Monitorul Oficial al României nr. 704 din 20 
octombrie 2009 - integral; 

4. Suinicultură - tratat de creştere a suinelor – Ion DINU – Editura Coral Sanivet    – 2002, 
Cap. VIII şi X; 

5. Tehnologii de obţinere a laptelui şi cărnii – Dana TĂPĂLOAGĂ – Editura Granada 2012 
– Cap. 2.8. şi 2.9. 

 
 

 Probele de concurs: 
a) interviul psihoprofesional;  
b) proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului (se va desfăşura 

conform Metodologiei aprobate prin Decizia directorului general al Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor nr. 627 din 30 decembrie 2010 – Anexa 11, nivel I, are 
caracter eliminatoriu, se evaluează cu "admis"/"respins" iar rezultatele nu pot fi 
contestate);  

c) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor teoretice. 
  



 
15.  OFITER - INGINER AUTO 

Cerinţe specifice: 
I. Studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă emisă de instituţii 

acreditate de Ministerul Educaţiei în domeniul fundamental ştiinţe inginereşti, ramura 
de ştiinţă: 

a. ingineria transporturilor, toate specializările; 
b. inginerie şi management, specializarea: 

 Inginerie economică în domeniul transporturilor. 
II. Cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (vor fi verificate prin probă practică 

eliminatorie); 
 
Bibliografie şi tematică: 

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

2. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului deontologic al 
personalului din sistemul administraţiei penitenciare, cu modificările şi completările 
ulterioare - integral; 

3. Hotărârea de Guvern nr. 1391 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului 
de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare - integral; 

4. Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 3015 din 20 decembrie 2010 pentru aprobarea 
Instrucţiunilor privind scoaterea din funcţiune/declasarea şi clasarea activelor fixe şi a 
bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar aflate în patrimoniul Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate acesteia - publicat în Monitorul 
Oficial al României nr. 40 din 17 ianuarie 2011 – CAP.II; 

5. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea 
Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, 
datoriilor şi capitalurilor proprii - publicat în Monitorul Oficial al României nr. 704 din 20 
octombrie 2009 – integral; 

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

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

 
           Probele de concurs: 

a) interviul psihoprofesional;  
b) proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului (se va desfăşura 

conform Metodologiei aprobate prin Decizia directorului general al Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor nr. 627 din 30 decembrie 2010 – Anexa 11, nivel I, are 
caracter eliminatoriu, se evaluează cu "admis"/"respins" iar rezultatele nu pot fi 
contestate);  

c) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor teoretice. 



 
 

  87.  AGENT ADMINISTRATIV – RESPONSABIL POPOTĂ / BUCĂTĂRIE 

     Cerinţe specifice: 
I. Nivel minim de studii: studii liceale cu profil economic, cu diplomă de bacalaureat, emisă 
de instituţii acreditate de Ministerul Educaţiei;  

II. Cunoştinţe minime de utilizare a computerului: nivelul I (cunoştinţele vor fi verificate prin 
proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului);  
 

     Bibliografia şi tematica:  
1. Legea 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a 

Penitenciarelor cu modificările şi completările ulterioare - integral;  

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

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

4. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi 
răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizaţiilor socialiste, cu modificările şi 
completările ulterioare – CAP. II, III, IV;  

5. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind 
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor 
proprii – integral;  

6.Ordinul Ministerului Justiției nr.1318/C din 29 martie 2012 pentru aprobarea Normelor de 
acordare a drepturilor de hrană, în timp de pace, personalului din sistemul administrației 
penitenciare - integral. 

7.Ordinul ministrului sănătăţii nr. 976 din 16 decembrie 1998, actualizat cu Hotărârea 
Guvernului României nr. 1.198 din 24 octombrie 2002, pentru aprobarea Normelor de igienă 
privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor – 
Cap. III, IV;  

8.H.G.R. nr. 924 din 11 august 2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena 

produselor alimentare – Cap. V, VI, VIII, IX din Anexa 2;  

9. Legea 319 din 14 iulie 2006, a securităţii şi sănătăţii în muncă, publicată în Monitorul 

Oficial nr. 646 din 26 iulie 2006 - Cap. IV Obligaţiile lucrătorilor. 

10. Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 - Norme metodologice de aplicare a prevederilor 

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

Cap. V; 

    Probele de concurs:  
a) interviul psihoprofesional;  

b) proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului (se va desfăşura 
conform Metodologiei aprobate prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor nr. 627 din 30 decembrie 2010 – Anexa 11, nivel I, are caracter eliminatoriu, 
se evaluează cu "admis"/"respins" iar rezultatele nu pot fi contestate);  

c) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor teoretice.  
 


