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Seriozitate 

Noblețe 

Patriotism 

Angajament 

Profesionalism 

Şcoala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tîrgu Ocna, instituție 
publică de interes național, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Administrației 
Naționale a Penitenciarelor din Ministerul Justiției, face parte din instituțiile publice de 
apărare, ordine publică şi siguranță națională ale statului şi are ca principal obiect de 
activitate formarea inițială şi pregătirea profesională în vederea obținerii calificării de 
„agent de penitenciare”. 
 Începând cu anul școlar 2013/2014, Şcoala Națională de Pregătire a Agenților de 
Penitenciare Tîrgu Ocna este acreditată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale cu 
nr. 3652/29.04.2013 ca instituție de învățământ postliceal militar, nivelul 5, învățământ 
de zi, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (1), Secțiunea a 9-a „Învățământul mili-
tar preuniversitar”, din Legea nr.1/2011 - Legea educației naționale”. 
 Şcoala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tîrgu Ocna asigură 
condiții de școlarizare cu echipament, hrană și cazare gratuite. 
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 să aibă cetățenia română și domiciliul  în România; 

 să cunoască limba română scris și vorbit; 

 absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat; 

 să aibă capacitate deplină de exercițiu; 

 să nu fi fost exmatriculat pentru abateri disciplinare dintr-o instituție de învățământ și să fi 
obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală, pe fiecare an de studiu, de 
minimum 8,00; 

 să aibă vârsta de maxim 35 de ani împliniți în anul concursului de admitere; 

 să nu fi suferit condamnări (cu executarea/suspendarea executării pedepsei, amendă pena-
lă sau sancțiune administrativă), să nu se afle în curs de urmărire penală sau judecată pen-
tru săvârșirea de infracțiuni; 

 să fie declarați “APT” din punct de vedere medical și psihologic; 

 să nu fi fost eliberați din motive imputabile sau destituiți dintr-o funcție publică în ultimii 7 ani; 

 să accepte, în situația în care vor fi declarați „ADMIS”, interzicerea ori restrângerea exercită-
rii unor drepturi și libertăți cetățenești prevăzute de Legea nr. 293/28.06.2004 privind statutul 
funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor modifica-
tă și completată”; 

 să accepte efectuarea de verificări asupra activității și comportamentului lor în situația în 
care vor fi declarați „ADMIS”. 

 În cazul în care candidatul îndeplinește criteriile de mai sus, el va parcurge următoarele 
etape prevăzute în Metodologia de organizare și desfășurare a concursului de admitere în 
Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare stabilită prin Ordinul Ministrului Justi-
ției Nr. 2412 din 12.06.2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 540 din 27.08.2013, completat de 
Ordinul Ministrului Justiției nr. 1951/17.06.2015: 

1. Întocmirea dosarului de candidat (la sediul penitenciarului). Această etapă implică depu-
nerea documentelor conform art. 4 din Metodologia de organizare și desfășurare a concur-
sului de admitere, printre care se află fișa și adeverința medicală pentru încadrarea perso-
nalului în unitățile A.N.P. Informații complete pot fi găsite pe site-ul instituției: 
www.anp.gov.ro, în secțiunea dedicată Școlii; 
2. Susținerea probelor eliminatorii, constând în: 

 Testarea psihologică (la sediul structurii specializate din cadrul Administrației Naționale a 
Penitenciarelor—în baza planificării întocmite de biroul resurse umane din penitenciarul unde 
se realizează înscrierea); 

 Reverificarea dosarelor la sediul penitenciarului unde s-a aplicat, urmată de trimiterea 
listelor candidaților la S.N.P.A.P. Tîrgu Ocna; 

 Contravizita medicală, care este dispusă de Directorul general A.N.P. și care se desfă-
șoară la sediul S.N.P.A.P. Tîrgu Ocna; 

 Verificarea aptitudinilor fizice—la sediul Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Peni-
tenciare, Tîrgu Ocna, probele constând în:  

  Alergare de viteză 50 m plat: bărbați—7’’5, femei—8’’6 

  Alergare de rezistență în teren variat: 1000 m. bărbați— 3’54’’, 800 m. femei—4’10’’, 

  Bărbați—20 flotări în 30 sec., Femei – 18 ridicări trunchi la 90 grade din poziția culcat 
pe spate(”abdomene”) în 30 sec. 

 Susținerea examenului scris la S.N.P.A.P. Tîrgu Ocna la  ”Limba Română” și ”Istoria 
românilor”. 

 Reverificarea dosarelor celor declarați ADMIS; 

 Stagiu de inițiere la sediul Școlii, în scopul conștientizării specificității sistemului și a 
confirmării opțiunii de a începe cariera în sistemul penitenciar. 
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Cursurile de nivel postliceal se organizează pe structura a două semestre, în sis-
tem modular, curriculumul cuprinzând module de studiu de specialitate care reflectă mi-
siunile specifice activității agentului de penitenciare din domeniul siguranța deținerii şi 
regim penitenciar, module complementare și module generale, după cum urmează: 

    

 Paza locurilor de deținere și supravegherea persoanelor private de libertate; 

 Supravegherea și escortarea persoanelor private de libertate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 
    

 Noțiuni de drept penal şi procesual penal;  

 Evidența persoanelor private de libertate; 

 Protecția juridică a drepturilor omului; 

 Psihologie penitenciară; 

 Comunicare și inteligență emoțională; 

 Noțiuni privind reintegrarea socială a persoanelor private de libertate; 

 Comunicare și negocierea conflictelor. 
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 Comunicare profesională în limba engleză; 

 Responsabilitate socială, statut și deontologie profesională; 

 Cunoașterea armamentului și instrucția tragerii;  

 Tehnologia informației și comunicației aplicată;  

 Pregătire fizică; 

 Autoapărare și intervenție profesională. 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 

  

 Stagiile de practică ale elevilor se desfășoară în unități subordonate Administrației 
Naționale a Penitenciarelor, sub îndrumarea, coordonarea şi controlul Școlii Naționale 
de Pregătire a Agenților de Penitenciare și Administrației Naționale a Penitenciarelor și 
au ca obiectiv principal formarea și consolidarea deprinderilor practice specifice califi-
cării de „agent de penitenciare”. 
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Examenul de absolvire  constă în susţinerea probelor scrise şi orale pentru verifi-
carea cunoştinţelor şi competenţelor dobândite în domeniile Teorie şi Practică Peniten-
ciară şi Ştiinţe Juridice şi Socio-Umane şi se desfăşoară în conformitate cu Metodologia 
de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire a cursurilor cu durata de 1 an la 
Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna. 

Examenul de absolvire presupune:   

 susţinerea unei probe practice; 

 susţinerea unei probe scrise; 

 realizarea şi susţinerea unui proiect. 
 

1. Proba practică constă în aplicarea de către elevi a cunoştinţelor şi dovedirea 
deprinderilor specifice calificării "agent de penitenciare", în situaţii asemănătoare re-
alităţii, în condiţii de examen. Elevul evaluat la proba practică va fi declarat "ADMIS" 
numai dacă obţine nota finală minimum 6 (şase). 

2. Proba scrisă are ca scop verificarea cunoştinţelor şi competenţelor dobândite în 
cadrul următoarelor module de studiu: 

a) paza locurilor de deţinere şi supravegherea persoanelor private de libertate; 
    b) supravegherea şi escortarea persoanelor private de libertate; 
    c) evidenţa persoanelor private de libertate; 
    d) noţiuni de drept penal şi procesual penal; 

e) psihologie penitenciară. 
Nota minimă pentru a fi declarat "ADMIS" la proba scrisă este 5 (cinci). 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Proba de susținere a proiectelor presupune prezentarea, în condiţii de examen, 
a unui produs intelectual realizat de către un elev sau un grup de elevi, utilizând compe-
tenţe specializate şi competenţe generale, conform standardului de pregătire profesio-
nală. 

Proiectul trebuie să ofere elevilor posibilitatea să demonstreze capacitatea de utili-
zare a competenţelor dobândite prin abordarea teoretică sau practică a unor probleme 
specifice, realizarea de machete, filme documentare, rezolvarea de studii de caz etc., 
din domeniul calificării profesionale de "agent de penitenciare". 

Proiectul se realizează de către fiecare elev sau grup de elevi, după caz, sub coor-
donarea directă a unui îndrumător de proiect, stabilit din cadrul personalului didactic de 
specialitate al Școlii.  
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  După, examenul de absolvire, elevii absolvenți sunt numiți ”funcționari publici 

cu statut special definitivi” și vor primi gradul de ”agent”. 

 

 

MISIUNE 

“Asigurăm pregătirea agenților de penitenciare și formarea competențelor 
acestora la nivel de excelență, pentru a asigura personal profesionist  

unităților de detenție din sistemul penitenciar.“ 

VIZIUNE 

”Agenți de penitenciare integri și profesioniști pentru un sistem penitenciar 
performant.” 

VALORI 

Profesionalism, Integritate, Lucrul în echipă, Umanism, Deschidere,  
Orientare către individ 
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