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Ofiţer – profesor teorie şi practică penitenciară – siguranță și 
regim (SNPAP Tg. Ocna) 

 
Condiții specifice :  
I. Studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă emisă de instituţii acreditate de Ministerul 
Educaţiei în:  

a) ramura de ştiinţă ştiinţe juridice - specializările drept, drept european şi internaţional;  

b) ramura de ştiinţă ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică - specializările ordine şi 
siguranţă publică, comunicare şi relaţii publice - informaţii, psihologie - informaţii;  

c) ramura de ştiinţă ştiinţe administrative - specializările administraţie publică, administraţie 
europeană;  

d) ramura de ştiinţă sociologie - specializările sociologie, asistenţă socială;  

e) ramura de ştiinţă psihologie şi ştiinţe comportamentale - specializarea psihologie;  

II. Curs/modul psihopedagogic sau curs de formator;  

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

IV. Vechime în activitate: minim 2 ani, în sectorul siguranţa deţinerii şi regim penitenciar;  
 
Tematica şi bibliografia specifică domeniului penitenciar  
Tematica:  
1. Codul penal - art. 56-60 Pedepsele principale: detenţiunea pe viaţă şi închisoarea - art. 99-
100 Condiţiile liberării condiţionate în cazul detenţiunii pe viaţă şi în cazul pedepsei închisorii - 
art. 124-126 Internarea într-un centru educativ, internarea într-un centru de detenţie şi 
schimbarea regimului de executare;  
2. Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate 
dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările 
ulterioare – integral;  
3. Legea 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor, republicată – integral;  
4. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului deontologic al 
personalului din sistemul administraţiei penitenciare - integral;  
5. Legea nr. 23/2016 privind regimul deţinerii şi utilizării armamentului din dotare şi 
operaţiunile cu arme şi muniţii în sistemul administraţiei penitenciare, integral;  
6. Hotărârea Guvernului nr. 157/10.03.2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a 
Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare 
în cursul procesului penal – integral;  
7. Manualul privind structurile asociate pentru măsuri de securitate specială, constrângere şi 
control precum şi pentru utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de imobilizare:  
Volumul I - Siguranţa Personală:  
- Capitolul 2 - Siguranţa Personală: 2.1- Abilităţi de comunicare, 2.2-Luarea de ostatici;  
- Capitolul 3 - Mijloace de imobilizare: 3.2. Principiile utilizării mijloacelor de imobilizare;  
- Capitolul 7- Informări despre utilizarea tehnicilor şi mijloacelor de imobilizare.  
8. Ordinul ministrului justiţiei nr. 1676/C/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind 
siguranţa locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - 
integral;  
Bibliografie:  
1. Codul penal, aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare;  
2. Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate 
dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările 
ulterioare;  



3. Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor, republicată;  
4. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului deontologic al 
personalului din sistemul administraţiei penitenciare;  
5. Legea nr. 23/2016 privind regimul deţinerii şi utilizării armamentului din dotare şi 
operaţiunile cu arme şi muniţii în sistemul administraţiei penitenciare;  
6. Hotărârea Guvernului nr. 157/10.03.2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a 
Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare 
în cursul procesului penal;  
7. Manualul privind structurile asociate pentru măsuri de securitate specială, constrângere şi 
control precum şi pentru utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de imobilizare: Volumul I - Siguranţa 
Personală.  
8. Ordinul ministrului justiţiei nr. 1676/C/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind 
siguranţa locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;  
Tematica şi bibliografia specifică postului:  
Tematica  
1. Obiectivele predării şi învăţării disciplinelor socio-umane. Proiectarea, organizarea şi 
desfăşurarea activităţii didactice;  
2. Componentele curriculumului naţional: planuri cadru ( trunchi comun, curriculum diferenţiat, 
curriculum la decizia şcolii/curriculum în dezvoltare locală) arii curriculare, programe şcolare, 
alţi termeni de referinţă ai curriculumului naţional: arii curriculare, discipline, module. Manuale 
şcolare şi auxiliare curriculare;  
3. Proiectarea curriculumului în dezvoltare locală sau la decizia scolii;  
4. Proiectarea activităţii didactice: planificare calendaristică, proiectarea unităţii de învăţare, 
proiectarea de activităţi de învăţare;  
5. Strategii didactice utilizate în procesul de predare – învăţare – evaluare (metode didactice, 
forme de organizare a activităţii didactice, mijloacele de învăţământ utilizate în activitatea 
didactică);  
6. Evaluarea procesului instructiv-educativ;  
7. Legea nr. 1/2011 – Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare – 
Titlul I - Dispoziţii generale, Titlul II - Cap. II – Secţiunea a 9 – a.  
Bibliografia:  
I. Cucoş Constantin, Pedagogie, Editura Polirom, Iaşi, 2002/2006;  
II. Cucoş Constantin, Psihopedagogie pentru examenele de definitivare şi grade didactice 
Editura Polirom, Iaşi, 1998/2009;  
III. Albulescu I., Albulescu M., Predarea si învăţarea disciplinelor socio-umane. Elemente de 
didactică aplicată, Ed. Polirom, 2000;  
IV. Legea 1/2011-Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare.  
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.  

 


