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„Grafic de desfăşurare a concursului de admitere” 
pentru ocuparea a 270 locuri 

la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna,  

pentru anul şcolar 2017 – 2018 

 

 

DATA/PERIOADA ACTIVITATEA CARE SE DESFĂŞOARĂ 

De la data apariţiei anunţului – 

28.07.2017 

Depunerea cererilor de înscriere la concursul de 

admitere la unităţile penitenciare(în condiţiile 

prevăzute de art. 3-6 din Metodologia de admitere). 

De la data apariţiei anunţului – 
04.08.2017, ora 1200 

Întocmirea dosarelor de înscriere la concursul de 

admitere (în condiţiile prevăzute de art. 3-6 din 
Metodologia de admitere). 

04.08.2017 

Constituirea la nivelul unităţilor penitenciare a 
comisiilor pentru selectarea dosarelor candidaţilor – 

conform art. 8, alin.(1) – (2) din Metodologia de 
admitere. 

09.08.2017 
Predarea dosarelor depuse pentru admitere către 
comisia pentru selectarea dosarelor candidaţilor. 

09.08.2017 – 14.08.2017 
Selectarea dosarelor (conform art. 9 - 10 din 

Metodologia de admitere). 

14.08.2017 
Întocmirea procesului verbal de selectare a 
dosarelor (Anexa 3 din Metodologia de admitere). 

Până la data de 18.08.2017 

Emiterea deciziilor directorului general al ANP 

privind constituirea comisiei pentru efectuarea 
contravizitei medicale (conform art.14 din 

Metodologia de admitere), respectiv a comisiei 

centrale de admitere (conform art.15 din 
Metodologia de admitere) şi a comisiilor de 

examinare (conform art.18 – 22 din Metodologia de 

admitere). 

18.08.2017, până la ora 1300 

1.Întocmirea şi transmiterea către SNPAP Tîrgu 

Ocna a Tabelelor nominale cu candidaţii declaraţi 
„ADMIS” în urma selectării dosarelor (Anexa 4 la 

Metodologia de admitere). 

2.Publicarea/afişarea la sediul unităţilor penitenciare 

a tabelelor nominale cu candidaţii declaraţi „ADMIS” 
în urma selectării dosarelor. 

18.08.2017 – 25.08.2017 

Centralizarea tabelelor cu candidaţi şi planificarea 
grupelor pentru efectuarea contravizitei medicale şi 

susţinerea probelor de verificarea a aptitudinilor 

fizice (probele sportive) la SNPAP Tîrgu Ocna. 
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DATA/PERIOADA ACTIVITATEA CARE SE DESFĂŞOARĂ 

24.08.2017, până la ora 1400 

Publicarea/afişarea planificării grupelor de candidaţi 

pentru efectuarea contravizitei medicale, după caz şi 

susţinerea probelor de verificare a aptitudinilor fizice 
(probele sportive) la SNPAP Tîrgu Ocna. 

03.09.2017 – 06.09.2017 Efectuarea contravizitei medicale. 

04.09.2017 – până în data de 

08.09.2017*   

Susţinerea probelor de verificare a aptitudinilor fizice 

de către candidaţi (*în funcţie de nr. de candidaţi). 

Până la data de 
 08.09.2017, la ora 1600 

Afişarea rezultatelor la probele de verificare a 
aptitudinilor fizice. 

09.09.2017 Proba scrisă la „Limba română”(test grilă). 

10.09.2017 Proba scrisă la „Istoria românilor”(test grilă). 

09.09.2017 – 13.09.2017 Corectarea lucrărilor scrise. 

13.09.2017, până la ora 15
00 

Afişarea rezultatelor obţinute la lucrările scrise. 

Începând cu data de 13.09.2017 

Demararea procedurilor privind efectuarea 

verificărilor asupra comportamentului candidaţilor 

declaraţi „Admis” conform art.12 din Metodologia de 
admitere. 

13.09.2017 - 14.09.2017 

Depunerea contestaţiilor pentru probele scrise la 
„Limba română” şi la „Istoria românilor” timp de 24 

de ore de la data şi ora afişării rezultatelor la probele 
scrise conform art. 45 din Metodologia de admitere. 

14.09.2017 - 15.09.2017 Soluţionarea contestaţiilor.  

15.09.2017, până la ora 1300 Afişarea rezultatelor după rezolvarea contestaţiilor. 

15.09.2017, până la ora 1600 Publicarea/Afişarea rezultatelor finale. 

15.09.2017 

Constituirea la nivelul SNPAP a comisiei pentru 
validarea dosarelor candidaţilor declaraţi „ADMIS” - 

conform art. 13, alin. (2) din Metodologia de 
admitere. 

15.09.2016 – 20.09.2017, ora 1200 

Depunerea/transmiterea la sediul Şcolii Naţionale de 
Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna a 

dosarelor pentru candidaţii declaraţi „ADMIS” la 

concurs. 

18.09.2017 – până în data de 

21.09.2017 

Reverificarea dosarelor candidaţilor declaraţi 

„ADMIS” şi validarea acestora pentru candidaţii care 
îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 4, 5 şi 6 din 

Metodologia de admitere(comisia constituită la 
nivelul Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de 

Penitenciare Tîrgu Ocna) 

21.09.2017, până la ora 1300 

Transmiterea rezultatului reverificării şi validării 

dosarelor candidaţilor declaraţi „ADMIS” la concurs 

la Administraţia Naţională Penitenciarelor în vederea 
aprobării de către directorul general 
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DATA/PERIOADA ACTIVITATEA CARE SE DESFĂŞOARĂ 

25.09.2017 şi 26.09.2017 

Informarea candidaţilor declaraţi „ADMIS” la 

concursul de admitere cu privire la: 
- organizarea şi desfăşurarea Stagiului de iniţiere 
în unităţile penitenciare în perioada 27.09.2017 – 

29.09.2017; 
- obligaţia prezentării la SNPAP în ziua de 

01.10.2017, până la ora 20
00

. 

 

*Prezentul grafic a fost întocmit în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare 
şi desfăşurare a concursului de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de 

Penitenciare Tîrgu Ocna, aprobată prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr.2412/12.06.2013 cu 
completările şi modificările ulterioare. 
*În funcţie de eventualele modificări survenite în cadrul normativ privind organizarea şi 

desfăşurarea concursului de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a  Agenţilor de 
Penitenciare Tîrgu Ocna, prezentul grafic poate suferi modificări ce vor fi comunicate în 

timp util candidaţilor, prin intermediul unităţilor penitenciare şi prin publicare pe site -ul: 
www.anp.gov.ro 
 
 

 

http://www.anp.gov.ro/

