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Cursuri de zi, durata studiilor 1 an, 240 locuri - bărbaţi şi 30 locuri - femei 

 
 

 
 
Candidaţii la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna 

trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii: 

 să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România; 

 să cunoască limba română scris şi vorbit; 

 să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; 

 să aibă capacitate deplină de exerciţiu; 

 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; 

 să fie declaraţi "APT" din punct de vedere medical şi psihologic; 

 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; 

 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; 

 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; 

 să nu fi fost eliberaţi din motive imputabile sau destituiţi dintr-o funcţie publică 
în ultimii 7 ani; 
 să nu deţină grad militar echivalent sau profesional, în activitate sau în 
rezervă, superior gradului de agent de penitenciare. Prin excepţie, persoanele care 
au grad militar sau profesional în activitate sau în rezervă superior celui de agent de 
penitenciare sau echivalent pot candida la examenul de admitere dacă fac dovada, 
în scris, cu privire la renunţarea la gradul deţinut; 

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

Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare 

Târgu Ocna 

CONDIŢII PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURSUL DE ADMITERE 
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Penitenciarelor, republicată, cu modificările ulterioare, în situaţia în care vor fi 
declaraţi "ADMIS" la concursul de admitere. 
 
 

 
 
a) cererea de înscriere, aprobată de directorul unităţii (conform Anexei nr. 1 din 
Ordinul ministrului justiţiei 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. 
 
 

 
 
 
1. Întocmirea dosarului de candidat la sediul penitenciarului; 
 
2. Susţinerea probelor eliminatorii, constând în: 

 testarea psihologică (la sediul structurii specializate din cadrul Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor - în baza planificării întocmite de lucrătorii de resurse 
umane din penitenciarul unde se realizează înscrierea). Candidaţii vor ţine 
permanent legătura cu lucrătorii structurii de resurse umane din cadrul 
penitenciarului, în vederea planificării la această probă; 

 contravizita medicală (la sediul Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de 
Penitenciare Târgu Ocna); 

 verificarea aptitudinilor fizice (la sediul Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor 
de Penitenciare Târgu Ocna). 

DOSARUL DE CANDIDAT TREBUIE SĂ CONŢINĂ: 

ETAPELE CARE TREBUIE PARCURSE DE FIECARE CANDIDAT 

http://www.anp.gov.ro/
http://www.legex.ro/Ordin-2412-2013-128847.aspx
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3. Susţinerea examenului scris la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de 
Penitenciare Târgu Ocna, la: 

  Limba română; 

  Istoria românilor. 
 
 Bibliografia pentru probele scrise se stabileşte prin Decizia directorului general 
al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi se publică pe site. 
 Toate probele de concurs se desfăşoară conform „Graficului de activităţi 
privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere la Şcoala Naţională de 
Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tg. Ocna, pentru ocuparea a 270 locuri, în anul 
şcolar 2016-2017”.  
 

 
 
 
Taxa de examinare psihologică este de 70 lei şi se achită către Administraţia 
Naţională a Penitenciarelor, cod fiscal 4266324, cont IBAN 
RO84TREZ70020G365000XXXX, deschis la ATCPMB. 
 
Taxa de înscriere la concursul de admitere (150 lei) se achită la casieria unităţii 
penitenciare, 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. 
 
Indiferent de cauza întreruperii concursului de admitere pentru un candidat 
(retragere sau eliminare), taxa de participare la concursul de admitere nu se 
restituie.  
 
Observaţii importante: 
- Condiţiile de înscriere au caracter obligatoriu, în consecinţă, nu se 
admit, în nicio situaţie, derogări de la acestea. 
- Toate copiile nelegalizate se prezintă însoţite de original, în vederea 
verificării şi avizării pentru conformitate cu originalul de către lucrătorii 
structurilor de resurse umane din unităţile penitenciare. 
- Candidaţii declaraţi "ADMIS" la instituţia de învăţământ pentru pregătirea 
agenţilor de penitenciare vor semna un angajament scris prin care se obligă să 
lucreze cel puţin 5 ani în sistemul administraţiei penitenciare, după absolvirea 
studiilor. Persoanele care nu respectă angajamentul, sunt obligate să restituie 
cheltuielile de şcolarizare, proporţional cu perioada rămasă până la împlinirea 
termenelor pentru care au semnat angajamentul, cu excepţia cazului în care 
nerespectarea angajamentului se datorează unor motive neimputabile acestora 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE 
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sau a transferului la alte instituții publice de apărare, ordine publică şi 
siguranță naţională ale statului. 
 

Termenul de depunere al cererii de înscriere pentru concursul de 
admitere la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de 
Penitenciare Tg. Ocna este 28.07.2016, iar termenul maxim de 
depunere a dosarului de candidat complet la unităţile penitenciare 
este 05.08.2016, ora 13

00
. 

Unităţile penitenciare sunt menţionate în secţiunea „căutare unităţi” 
din prezenta pagină web. 
 
Detaliile referitoare la înscrierea şi desfăşurarea admiterii, pot 

suporta modificări, în funcţie de dispoziţiile şi reglementările 

aplicabile. Orice modificare apărută se publică în timp util pe pagina 

de internet a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi se 

comunică unităţilor penitenciare.  

Alte informaţii se pot obţine de pe pagina de internet a Şcolii 
Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna  şi 
de la sediile unităţilor penitenciare. 
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