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PRECIZĂRI 
 

privind Concursul de admitere, sesiunea 2015,  
în 

 Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna 
 

 
Număr de locuri:  
Cursuri de zi, durata studiilor 1 an, 190 locuri - bărbaţi şi 30 locuri - femei 
 

Termen de depunere a cererii de înscriere pentru concursul de admitere: 
Cererea de înscriere pentru participarea la concursul de admitere se poate depune până 

la data de 31.07.2015. 
 

Termen de depunere a dosarului de candidat complet: 
Termenul de depunere a dosarelor complete de către candidaţi este data de 07.08.2015 

ora 1300. 
 

Condiţii generale şi specifice: 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele 
condiţii: 

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; 
b) să cunoască limba română scris şi vorbit; 
c) să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; 
d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu; 
e) să aibă vârsta de maximum 35 de ani împliniţi în anul concursului de admitere; 

candidaţii îşi asumă, prin angajament, riscul de a nu putea beneficia de pensie la încetarea 
raporturilor de serviciu pentru limită de vârstă, dacă nu vor îndeplini, în totalitate, condiţiile 
pentru obţinerea pensiei; 

f) să aibă înălţimea de minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile; 
g) să fie declaraţi "APT" din punct de vedere medical şi psihologic; 
h) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în 

societate şi să accepte efectuarea de verificări asupra îndeplinirii condiţiilor şi criteriilor de 
participare la concursul de admitere şi pentru şcolarizare, precum şi verificări asupra activităţii 
şi comportamentului lor, cu suportarea consecinţelor legale care decurg din această 
activitate; 

i) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ sau 
de formare profesională şi să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media pe 
fiecare an de studiu minimum 8,00; 

j) să nu fi suferit condamnări (cu executarea/suspendarea executării pedepsei sau 
amendă penală), să nu se afle în curs de urmărire penală sau judecată pentru săvârşirea de 
infracţiuni; 

k) să nu fi fost eliberaţi din motive imputabile sau destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 
7 ani; 
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l) să nu fie ofiţer activ în cadrul instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională ale statului sau în rezervă, proveniţi din cadrul acestora; 

m) să achite taxa de participare la concurs sau să facă dovada scutirii de plata acesteia, 
în condiţiile stabilite în prezenta metodologie; 

n) să accepte condiţiile de şcolarizare, precum şi interzicerea ori restrângerea exercitării 
unor drepturi şi libertăţi cetăţeneşti prevăzute de Legea nr. 293/2004 privind Statutul 
funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, 
republicată, cu modificările ulterioare, în situaţia în care vor fi declaraţi "ADMIS" la concursul 
de admitere. 

 

Candidaţii vor depune la birourile/compartimentele de resurse umane din 
unităţile subordonate Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, până la data de 
07.08.2015 , un dosar cu şină cu documentele menţionate mai jos: 

 
Dosarul de candidat:  

 

a) cererea de înscriere, aprobată de directorul unităţii(conform Anexei nr. 1 din Ordinul 
ministrului justiției nr. 2412/C/2013); 

b) copii ale actului de identitate (buletin/carte de identitate/carte de identitate 
provizorie/paşaport), certificatului de naştere, precum şi ale certificatului de căsătorie şi 
livretului militar, dacă este cazul; 

c) curriculum vitae - model european; 
d) diploma de bacalaureat (copie legalizată) sau adeverinţa care atestă absolvirea liceului 

cu diplomă de bacalaureat pentru candidaţii care au absolvit în anul desfăşurării concursului, 
pe care să fie specificate media şi notele obţinute la examenul de bacalaureat; în cazul în 
care candidatul urmează cursurile unei instituţii de învăţământ superior, adeverinţa care să 
ateste existenţa diplomei de bacalaureat; 

e) foaia matricolă (copie); 
f) fişa şi adeverinţa medicală întocmite conform Metodologiei de examinare medicală 

pentru încadrarea personalului în unităţile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum 
şi pentru candidaţii la concursul de admitere în unităţile de învăţământ din sistemul 
administraţiei penitenciare, aprobată prin ordin al ministrului justiţiei; 

g) certificat de cazier judiciar; 
h) aviz psihologic eliberat de Serviciul Psihologia Personalului din cadrul Administraţiei 

Naţionale a Penitenciarelor; 
i) dovada achitării taxei de participare la concurs sau, după caz, adeverinţă eliberată de 

către organele competente prin care se atestă scutirea de la plata taxei de participare; 
j) două fotografii color, mărimea 2,5/3 cm. 

 
Actele prevăzute a se depune în copie nelegalizată pentru constituirea dosarului de 

înscriere la concursul de admitere vor fi prezentate împreună cu documentele originale şi vor 
fi certificate pentru conformitate cu originalul de către Compartimentul resurse umane din 
unitate. 

 
Taxa de examinare psihologică este în valoare de 70 lei. 
 
Candidații achită către Administrația Națională a Penitenciarelor, cod fiscal 

4266324, cont IBAN RO84TREZ70020G365000XXXX, deschis la ATCPMB. 
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Taxa de concurs este în valoare de 150 lei. 
 
Candidaţii achită taxa de participare către Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor 

de Penitenciare Târgu Ocna la unităţile penitenciare unde şi-au depus dosarul de 
candidat, iar dovada efectuării plăţii este piesă obligatorie la dosarul candidatului, cu 
excepţia celor scutiţi de la plata acesteia. 

 
Sunt scutiţi de plata taxei de admitere candidaţii care: 
a) Sunt orfani de ambii părinţi; 
b) Provin din casele de copii sau din plasament familial; 
c) Sunt copii ai personalului din sistemul administraţiei penitenciare în activitate, 

pensionat sau decedat. 
 

Candidaţii care solicită scutirea de la plata taxei de participare la concurs trebuie să 
probeze cu adeverinţe eliberate de organele competente că se află în una din situaţiile 
prevăzute. 
 

Indiferent de cauza întreruperii concursului de admitere pentru un candidat 
(retragere sau eliminare), taxa de participare la concursul de admitere nu se restituie.  

 
Precizări generale privind constituirea dosarelor candidaţilor: 
 

 Actele prevăzute a se depune în copie nelegalizată vor fi prezentate împreună cu 
documentele originale şi vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către 
compartimentul resurse umane din unitatea de recrutare. 

 Testarea psihologică – probă eliminatorie - se desfăşoară la sediul structurii specializate 
din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în baza planificării întocmite de către 
această structură la solicitarea lucrătorilor din cadrul Compartimentelor de resurse umane 
din penitenciarul unde se realizează înscrierea.  

 Pentru reverificarea îndeplinirii condiţiilor medicale şi a celor antropometrice, directorul 
general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor poate dispune efectuarea unei 
contravizite medicale, care se va desfăşura la sediul Şcolii Naţionale de Pregătire a 
Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna, înainte de începerea probelor de concurs.  

 Având în vedere condiţiile impuse de Legea 293/2004 privind Statutul funcţionarilor 
publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, modificată şi 
completată, candidaţii la concursul de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a 
Agenţilor de Penitenciare trebuie să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de 
conduită admise şi practicate în societate. 

 Pentru candidaţii declaraţi "ADMIS" în urma concursului de admitere în Şcoala Naţională 
de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna se efectuează verificări asupra 
activităţii şi comportamentului acestora, de către unităţile care i-au recrutat, în 
conformitate cu normele legale în vigoare. 

 Prin verificarea asupra activităţii şi comportamentului candidaţilor se va urmări 
identificarea unor eventuale incompatibilităţi generate de profilul comportamental 
social necorespunzător al acestora, ca urmare a unor antecedente contravenţionale 
sau penale, apartenenţa la grupări de crimă organizată ori trafic de droguri sau alte 
atitudini antisociale incompatibile cu statutul de elev al unei instituţii de învăţământ 
din categoria instituţiilor publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională 
ale statului. 
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 Activitatea de verificare asupra activităţii şi comportamentului candidaţilor se finalizează 
prin întocmirea unei note de cunoaştere, individual pentru fiecare candidat declarat 
"ADMIS" la concursul de admitere, şi a unui referat de personal, prin care se propune 
înmatricularea sau neînmatricularea candidatului, după caz, documente care se aprobă 
de către directorul unităţii care a efectuat recrutarea celui în cauză. 

 Verificările asupra activităţii şi comportamentului candidaţilor vor fi efectuate conform 
Deciziei directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr. 
646/2013 pentru aprobarea Procedurii de efectuare a verificărilor asupra activităţii şi 
comportamentului candidaţilor declaraţi “ADMIS” la concursul de admitere în Şcoala 
Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna. 

 

Etapa de selectare a dosarelor constă în verificarea documentelor din punctul de 
vedere al conţinutului şi al îndeplinirii condiţiilor de participare prevăzute în prezentul anunţ şi  
stabilite conform Ordinului Ministrului Justiţiei nr. 2412/2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 
540 din 27.08.2013. 

Candidaţii ale căror dosare au fost declarate « ADMIS » de către comisiile de selectare 
a dosarelor, desemnate la nivelul fiecărei unităţi, pot participa la concursul de admitere care 
se desfăşoară la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna. 

 
Dosarele candidaţilor declaraţi "ADMIS" sunt validate de către o comisie numită prin 

decizie a directorului Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna. 
  În cazul în care, în urma reverificării dosarelor pentru validare, se constată 

neîndeplinirea condiţiilor de participare la concurs, sau, în caz de renunţare la locul obţinut la 
concurs, locurile astfel vacantate se redistribuie următorilor candidaţi, la propunerea 
directorului şcolii, cu aprobarea directorului general al Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor. 

  Solicitarea de renunţare la locul obţinut în urma concursului de admitere se 
adresează în scris către directorul Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare 
Târgu Ocna şi produce efecte în termen de 24 de ore de la înregistrare, termen după care 
directorul şcolii poate solicita redistribuirea locului astfel vacantat. 

 
Prezentarea de înscrisuri false, declararea în fals sau omisiunea declarării unor 

aspecte de interes pentru procesul de recrutare şi selectare a dosarelor de către 
candidaţi, cu ocazia întocmirii dosarului sau pe timpul şcolarizării, se pedepseşte 
conform legii şi atrage respingerea dosarului, eliminarea din concurs, anularea 
rezultatelor obţinute de către candidat sau, după caz, încetarea calităţii de elev al 
Şcolii. 

 
Concursul de admitere se desfăşoară în două etape: 
 
Probele eliminatorii:  

 - contravizita medicală(la dispoziţia directorului general al Administraţiei Naţionale a 
Penitenciarelor); 

- verificarea aptitudinilor fizice; 
 
Probele de verificare a cunoştinţelor teoretice: 
- lucrare scrisă la „Limba română”  - test grilă; 
- lucrare scrisă la „Istoria românilor” – test grilă. 
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