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Administraţia Naţională a Penitenciarelor, prin unităţile subordonate, recrutează 

candidaţi în vederea participării la concursul de admitere în instituţia proprie de 
învăţământ, program de studii postliceale, învățământ militar preuniversitar, cu durata de 
1 an, sesiunea 2021, pentru locurile repartizate sistemului poliţiei penitenciare, astfel: 

 
 

 CURSURI DE ZI, DURATA STUDIILOR 1 AN – 240 DE LOCURI, după cum urmează: 
 

a) Specializarea SIGURANȚA DEȚINERII ȘI REGIM PENITENCIAR 

 
- 20 de locuri – femei  
- 199 de locuri – bărbați  
 

b) Specializarea ECONOMICO-ADMINISTRATIV 

 
- 21 de locuri - bărbaţi și femei 
 
 
Concursul de admitere se organizează și se desfășoară în conformitate cu Metodologia 

de admitere în Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna,  
aprobată prin decizia directorului Școlii cu nr. 400115/SNTOBC/12.08.2021, întocmită în 
conformitate cu Metodologia-cadru de admitere aprobată prin Ordinul ministrului justiției 
nr. 3917/C/2021. 

 
 
Toate actele normative, precum și toate anunțurile și planificările privind organizarea și 

desfășurarea concursului de admitere pot fi vizualizate pe pagina de internet a școlii: 
www.anp.gov.ro - secțiunea „Unități penitenciare” / „Școala  Națională de Pregătire a Agenților 
de Penitenciare Târgu Ocna” – penultima din lista de unități. 

 
  
 
 
 
 
 

 
ANUNȚ PRIVIND CONCURSUL DE ADMITERE  

în 
Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna 

Sesiunea septembrie-octombrie 2021 
 
 
 

http://www.anp.gov.ro/
http://anp.gov.ro/scoala-nationala-de-pregatire-a-agentilor-de-penitenciar-targu-ocna/wp-content/uploads/sites/48/2021/06/METODOLOGIA-ADMITERE-APROBATA.pdf
http://anp.gov.ro/scoala-nationala-de-pregatire-a-agentilor-de-penitenciar-targu-ocna/wp-content/uploads/sites/48/2021/06/METODOLOGIA-ADMITERE-APROBATA.pdf
http://www.anp.gov.ro/
http://anp.gov.ro/scoala-nationala-de-pregatire-a-agentilor-de-penitenciar-targu-ocna/wp-content/uploads/sites/48/2021/06/METODOLOGIA-ADMITERE-APROBATA.pdf
http://anp.gov.ro/scoala-nationala-de-pregatire-a-agentilor-de-penitenciar-targu-ocna/wp-content/uploads/sites/48/2021/06/METODOLOGIA-ADMITERE-APROBATA.pdf
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Candidații la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna trebuie să 

îndeplinească, cumulativ, condiţiile prevăzute de Art 6 din Metodologia-cadru de admitere 

aprobată prin Ordinul ministrului justiției nr. 3917/C/2021: 

 

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 minimum 18 ani împliniţi până la data înscrierii la concursul de admitere şi 

capacitate deplină de exerciţiu; 

 e) să fie declaraţi "apt" din punct de vedere medical şi psihologic; 

f) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist de 

penitenciare. Procedura privind desfăşurarea verificărilor specifice şi criteriile de apreciere a 

comportamentului este cea reglementată prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 3.065/C/2020 

pentru aprobarea Regulamentului privind modul de organizare şi desfăşurare a 

concursurilor/examenelor de ocupare a posturilor vacante de poliţist de penitenciare şi a 

Procedurii privind desfăşurarea verificărilor specifice şi criteriile de apreciere a 

comportamentului corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist de 

penitenciare; 

g) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ sau de 

formare profesională; 

h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată 

pentru săvârşirea de infracţiuni; 

i) să nu fi fost agenţi sau colaboratori ai organelor de securitate şi nici ai vreunui serviciu de 

informaţii; 

j) să nu le fi încetat raporturile de serviciu dintr-o funcţie publică, din motive disciplinare, în 

ultimii 5 ani; 

k) să nu deţină grad militar sau profesional, în activitate sau în rezervă, superior gradului de 

agent de poliţie penitenciară; 

l) să achite taxa de participare la concurs sau să facă dovada scutirii de plata acesteia, în 

condiţiile stabilite în prezenta metodologie-cadru; 

m) să accepte prin acord scris condiţiile de şcolarizare specifice învăţământului militar 

preuniversitar stabilite prin statutul elevilor SNPAP, în situaţia în care vor fi declaraţi "Admis" la 

concursul de admitere. 

 

 

 

 

 

 

CONDIŢII PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURSUL DE ADMITERE 

 

http://www.anp.gov.ro/
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Conform Art. 7 din Metodologia-cadru de admitere aprobată prin Ordinul ministrului justiției nr. 

3917/C/2021: 

 
 
a) cererea de înscriere, conform anexei nr. 1, aprobată de directorul unității, care conține 

inclusiv acordul prevăzut la art. 6 lit. m; 

Atenție! 

 Cererea de înscriere se depune inclusiv de către candidații care au depus cerere și au 
susținut, în prealabil, în anul 2021, testarea psihologică pentru participarea la concursul 
de admitere în Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna, 
sesiunea 2021. 

b) copii ale actului de identitate (buletin/carte de identitate/carte de identitate 

provizorie/pașaport), certificatului de naștere, precum și ale documentelor care atestă 

schimbarea numelui și ale livretului militar, dacă este cazul; 

c) curriculum vitae model european; 

d) diploma de bacalaureat, în copie, sau adeverința care atestă absolvirea liceului cu diplomă 

de bacalaureat pentru candidații care au absolvit în anul desfășurării concursului, pe care să fie 

specificate media și notele obținute la examenul de bacalaureat. În cazul în care candidatul 

urmează cursurile unei instituții de învățământ superior, acesta va prezenta adeverința care să 

ateste existenta diplomei de bacalaureat. Pentru studiile absolvite în alte state, candidații 

prezintă documente de echivalare eliberate de Ministerul Educației. 

e) foaia matricolă în copie; 

f) fișa și adeverința medicală întocmite conform Ordinului comun nr. 

M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind 

efectuarea examenului medical pentru admiterea în unitățile/instituțiile de învățământ militar, de 

informații, de ordine publică și de securitate națională, pe perioada școlarizării elevilor și studenților în 

unitățile/instituțiile de învățământ militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională, pentru 

ocuparea funcțiilor de soldat/gradat profesionist, precum și pentru candidații care urmează a fi 

chemați/rechemați/încadrați în rândul cadrelor militare în activitate/polițiștilor în serviciu/funcționarilor 

publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, cu modificările și completările ulterioare; 

g) acordul scris al candidatului în vederea obținerii de către unitatea din sistemul 

administrației penitenciare a cazierului judiciar, cu rezultatele verificărilor operative;  

h) aviz psihologic eliberat de Serviciul Psihologia Personalului din cadrul Administrației 

Naționale a Penitenciarelor; 

i) dovada achitării taxei de participare la concurs sau, după caz, adeverință 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; 

k) alte documente care atestă îndeplinirea condițiilor de participare la concursul de admitere, 

după caz. 

DOSARUL DE CANDIDAT TREBUIE SĂ CONŢINĂ: 

http://www.anp.gov.ro/
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I. ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE CANDIDAT ȘI DEPUNEREA ACESTUIA 

 

 Primul pas pentru înscrierea la concursul de admitere constă în depunerea cererii de 

înscriere și a copiilor documentelor prevăzute la art. 7 din Metodologia-cadru de admitere 

aprobată prin Ordinul ministrului justiției nr. 3917/C/2021, cu excepția celor indicate la literele f) 

și h)*; 

 Depunerea se realizează personal de către candidați, în intervalul 13.08 – 03.09.2021, ora 

1500, la sediul uneia dintre unitățile penitenciare subordonate Administrației Naționale a 

Penitenciarelor (Penitenciar, Penitenciar-Spital, Centru Educativ, Centru de Detenție) - de 

preferință unitatea cea mai apropiată de domiciliul candidatului.  

 Actele prevăzute a se depune în copie pentru constituirea dosarului de înscriere la 

concursul de admitere sunt prezentate împreună cu documentele originale și se certifică pentru 

conformitate cu originalul de către compartimentul resurse umane din unitate.  

 Completarea dosarului de candidat cu documentele prevăzute la art. 7, litera f)  și h)* 

din Metodologia-cadru de admitere aprobată prin Ordinul ministrului justiției nr. 3917/C/2021 

(sau/și cu alte documente prevăzute pentru dosarul de candidat) se poate realiza zilnic, de 

luni până vineri, în intervalul orar 0800-1500, până cel târziu la data de 15.09.2021, ora 1400. 

(*Documentul prevăzut la art. 7, litera h) se transmite direct la unitatea la care s-a realizat 

înscrierea, de către structura de specialitate din Administrația Națională a 

Penitenciarelor) 

Atenție! 

 
Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna și aparatul 

central al Administrației Naționale a Penitenciarelor NU RECRUTEAZĂ CANDIDAȚI, prin 

urmare, la aceste instituții, nu se pot depune cereri de înscriere la concursul de admitere. 

Data limită pentru depunerea și completarea dosarului cu toate documentele 

necesare pentru înscriere la concursul de admitere este  15.09.2021, ora 1400. 

După expirarea termenului sus-menționat, unitățile penitenciare nu mai pot primi 

niciun document pentru constituirea dosarului de admitere! 

 

 

 

 

ETAPELE ȘI PROBELE DIN CADRUL CONCURSULUI DE ADMITERE 

http://www.anp.gov.ro/
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II. TESTAREA PSIHOLOGICĂ 

 

 După depunerea cererii de înscriere la concurs, în condițiile menționate anterior, 

candidații vor fi planificați și anunțați pentru a susține testarea psihologică, prin intermediul 

structurilor de resurse umane din unitățile penitenciare. 

 În vederea planificării la testarea psihologică, candidaţii vor ţine permanent legătura 

cu lucrătorii structurii de resurse umane din cadrul unității la care s-au înscris.   

 Testarea psihologică se susține, conform planificării, în centrele de testare 

stabilite de către structura specializată din cadrul Administrației Naţionale a 

Penitenciarelor.  

 Avizul psihologic obținut de către candidați în urma testării psihologice va fi 

transmis unităților penitenciare de către structura specializată și comunicat candidaților 

prin intermediul structurilor de resurse umane din cadrul acestora. 

 Valabilitatea avizelor psihologice obținute în cursului anului 2021 se stabilește 

conform Deciziei Directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor nr. 801/2021. 

 

 

III. SELECȚIA DOSARELOR 

 

 După constituirea dosarului de candidat, inclusiv obținerea avizului psihologic, acesta 

este verificat de către o comisie special constituită din cadrul unității la care a fost depus, cu 

privire la existența și validitatea documentelor depuse de către candidatul în cauză. 

 Dacă dosarul de candidat conține toate documentele menționate la art. 7 din 

Metodologia-cadru de admitere aprobată prin Ordinul ministrului justiției nr. 3917/C/2021 și se 

constată că, în baza acestora, titularul îndeplinește toate condițiile prevăzute în cuprinsul art. 6 

din Metodologia-cadru de admitere (respectiv prezentul anunț), dosarul este selectat, candidatul 

în cauză este declarat „ADMIS” și se poate prezenta la etapa următoare din cadrul concursului 

de admitere, respectiv pentru etapa de contravizită medicală. 

 Candidații ale căror dosare nu conțin toate documentele menționate la art. 7 din 

Metodologia-cadru de admitere aprobată prin Ordinul ministrului justiției nr. 3917/C/2021 sau 

care nu îndeplinesc toate condițiile prevăzute în cuprinsul art. 6 din Metodologia-cadru de 

admitere (respectiv prezentul anunț) sunt declarați „RESPINS” și nu mai participă la etapele 

următoare din cadrul concursului de admitere. 

 Rezultatele etapei de verificare și selecție a dosarelor candidaților se 

publică/afişează la sediul unităţilor penitenciare prin tabele cu coduri de identificare ale 

candidaților (codurile de identificare se alocă și se comunică individual, fiecărui candidat, de 

către structura de resurse umane, conform art.7 alin.(7)  din Metodologia-cadru), la data de 

17.09.2021, până la ora 1600. 

 Nu se admit contestații ale rezultatului etapei de selecție a dosarelor! 

 

http://www.anp.gov.ro/
http://anp.gov.ro/wp-content/uploads/2021/08/Decizia-DG-ANP-nr-801-modificare-302-evaluare-psihologica.pdf
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III. CONTRAVIZITA MEDICALĂ 

 Etapa de contravizită medicală se organizează la sediul Şcolii Naţionale de Pregătire 

a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna, conform Art. 18 și 19 din Metodologia-cadru de 

admitere în intervalul 28.09 – 02.10.2021 (în funcție de numărul de candidați). 

 Planificarea candidaților pentru contravizita medicală se întocmește nominal, pe zile 

și pe ore, și se publică, cu utilizarea codurilor numerice pentru identificarea candidaților, prin 

afișare la sediul Școlii și pe pagina de internet a acesteia. 

 În cadrul etapei de contravizită medicală, comisia hotărăște dacă, din punct de 

vedere medical, candidatul este apt sau inapt pentru concursul de admitere. 

 În cadrul etapei de contravizită medicală, pentru clarificarea situației medicale, 

comisia de contravizită medicală poate solicita candidaților efectuarea de examinări medicale 

suplimentare de specialitate, de care se va ține cont la stabilirea rezultatului final. 

 Candidații declarați „Inapt” în urma contravizitei medicale nu pot participa la 

susținerea probelor de concurs. 

  Nu se admit contestații ale rezultatului contravizitei medicale! 

 

 

 

IV. PROBA DE VERIFICARE A APTITUDINILOR FIZICE 

 

 Proba pentru verificarea aptitudinilor fizice este obligatorie pentru toți candidații 

declarați „Apt” din punct de vedere medical, este eliminatorie și se desfășoară în perioada 

28.09-03.10.2021 (în funcție de numărul de candidați), în sălile de sport stabilite în orașul Târgu 

Ocna, de către Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna. 

 Proba pentru verificarea aptitudinilor fizice este organizată și se desfășoară conform 

art.9-60 din Metodologia de admitere în Școala Națională de Pregătire a Agenților de 

Penitenciare Târgu Ocna,  aprobată prin decizia directorului Școlii cu nr. 

400115/SNTOBC/12.08.2021 (pentru consultarea se poate accesa pe pagina de internet a școli 

www.anp.gov.ro / secțiunea „Unități penitenciare” / „Școala  Națională de Pregătire a Agenților 

de Penitenciare Târgu Ocna” – penultima din lista de unități ). 

 Desfășurarea probei de verificare a aptitudinilor fizice se înregistrează audio-video, 

cu acordul scris al candidaților. 

 Planificarea candidaților pentru proba de verificarea aptitudinilor fizice se întocmește 

nominal, pe zile și pe ore, și se publică, prin afișare la sediul școlii și pe pagina de internet a 

acesteia. 

 Prin proba sportivă pentru evaluarea aptitudinilor fizice, se urmărește realizarea 

selecției candidaților care dovedesc, prin parcurgerea unui traseu aplicativ, că dețin abilitățile 

fizice, motrice și de coordonare, necesare exercitării profesiei de polițist de penitenciare. 

 Traseul aplicativ este conceput cu 12 elemente/obstacole de evaluare a aptitudinilor 

fizice, respectiv 11 obstacole fizice și sosirea, considerată al 12-lea element de traseu. 

http://www.anp.gov.ro/
http://anp.gov.ro/scoala-nationala-de-pregatire-a-agentilor-de-penitenciar-targu-ocna/
http://anp.gov.ro/scoala-nationala-de-pregatire-a-agentilor-de-penitenciar-targu-ocna/wp-content/uploads/sites/48/2021/06/METODOLOGIA-ADMITERE-APROBATA.pdf
http://anp.gov.ro/scoala-nationala-de-pregatire-a-agentilor-de-penitenciar-targu-ocna/wp-content/uploads/sites/48/2021/06/METODOLOGIA-ADMITERE-APROBATA.pdf
http://www.anp.gov.ro/
http://anp.gov.ro/scoala-nationala-de-pregatire-a-agentilor-de-penitenciar-targu-ocna/wp-content/uploads/sites/48/2021/06/METODOLOGIA-ADMITERE-APROBATA.pdf
http://anp.gov.ro/scoala-nationala-de-pregatire-a-agentilor-de-penitenciar-targu-ocna/wp-content/uploads/sites/48/2021/06/METODOLOGIA-ADMITERE-APROBATA.pdf
http://anp.gov.ro/scoala-nationala-de-pregatire-a-agentilor-de-penitenciar-targu-ocna/
http://anp.gov.ro/scoala-nationala-de-pregatire-a-agentilor-de-penitenciar-targu-ocna/
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  Evaluarea aptitudinilor fizice ale candidaților, ca probă eliminatorie în cadrul 

concursului, constă în parcurgerea obligatorie, în întregime și în limitele de timp stabilite, a 

traseului aplicativ. 

 Verificarea aptitudinilor fizice se desfășoară conform instrucțiunilor și baremelor 

descrise în metodologia de admitere, cu raportare la descrierea traseului aplicativ și criteriile de 

evaluare a aptitudinilor fizice prevăzute în Anexa nr. 2 la metodologia de admitere, și cu 

respectarea precizărilor privind configurarea și specificațiile tehnice ale traseului aplicativ ce 

trebuie parcurs de către fiecare candidat, conform Anexelor nr. 3A și 3B la metodologia de 

admitere. Anexele menționate pot fi accesate aici! 

  Candidații susțin proba pentru verificarea aptitudinilor fizice la data și la ora stabilite 

prin planificarea aprobată și publicată conform art. 9. 

 Candidații au dreptul la parcurgerea traseului aplicativ o singură dată, conform 

planificării și, indiferent de cauzele sau motivele invocate pe timpul și după susținerea probei, 

nu se admit reexaminări sau repetări. 

  Candidații care nu se prezintă la susținerea probei pentru verificarea aptitudinilor 

fizice la data și la ora stabilite sunt declarați „Respins” și nu vor fi evaluați, indiferent de motivul 

invocat pentru întârziere sau absență. 

 

 

V. PROBA SCRISĂ 

 

 Proba scrisă se organizează și se desfășoară în conformitate cu prevederile art. 32-45 

din Metodologia-cadru de admitere aprobată prin Ordinul ministrului justiției nr. 3917/C/2021 și 

prevederile art. 61-95 din Metodologia de admitere în Școala Națională de Pregătire a Agenților 

de Penitenciare Târgu Ocna. 

 Proba scrisă se susține la disciplinele: limba română și istoria românilor, cu raportare la 

tematica și bibliografia stabilite prin decizia directorului Școlii cu nr. 

400116/SNTOBC/12.08.2021. 

 Proba scrisă se susține într-o singură zi pentru ambele discipline, în sesiune unică, în 

data de 04.10.2021. 

 Proba scrisă constă în completarea de către candidați a unui formular de răspuns tip 

grilă, prevăzut cu întrebări cu patru răspunsuri, din care unul este corect. 

 Durata probei scrise nu poate să depășească 4 ore. 

 Proba scrisă se desfășoară la sediul Școlii Naționale de Pregătire a Agenţilor de 

Penitenciare Târgu Ocna. 

 Candidaților le este strict interzis accesul în sala de concurs având asupra lor 

cărți, caiete, notițe, foi, mape, serviete, poșete, precum și orice tip de aparatură 

electronică, telefoane mobile ori alte dispozitive de comunicare la distanta, sau alte 

obiecte care pot fi utilizate la fraudarea probei. 

http://www.anp.gov.ro/
http://anp.gov.ro/scoala-nationala-de-pregatire-a-agentilor-de-penitenciar-targu-ocna/wp-content/uploads/sites/48/2021/06/Anexe-Metodologie.pdf
http://anp.gov.ro/scoala-nationala-de-pregatire-a-agentilor-de-penitenciar-targu-ocna/wp-content/uploads/sites/48/2021/06/METODOLOGIA-ADMITERE-APROBATA.pdf
http://anp.gov.ro/scoala-nationala-de-pregatire-a-agentilor-de-penitenciar-targu-ocna/wp-content/uploads/sites/48/2021/06/METODOLOGIA-ADMITERE-APROBATA.pdf
http://anp.gov.ro/wp-content/uploads/2021/08/Tematică-și-Bibliografie-SNPAP-2021-Anexa-400116.pdf
http://anp.gov.ro/wp-content/uploads/2021/08/Tematică-și-Bibliografie-SNPAP-2021-Anexa-400116.pdf
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 Tentativele de fraudă sau fraudele constatate pe timpul susținerii probelor scrise se 

soluționează de către responsabilul de sală, cu avizul președintelui comisiei centrale de 

admitere, prin eliminarea din concurs a candidatului în cauză. 

 Rezultatele obținute în urma susținerii probei scrise se afișează la sediul SNPAP, se 

transmit la unitățile care au recrutat candidații și se postează pe pagina de internet a 

Administrației Naționale a Penitenciarelor și pe cea a SNPAP, conform graficului de desfășurare 

a concursului de admitere.  

 Candidații pot contesta rezultatele obținute la proba scrisă! Termenul de depunere 

(data și ora) și termenul de soluționare a contestațiilor sunt anunțate odată cu afișarea 

rezultatelor la proba scrisă. 

 
 
 
 
 
 
I. TAXE  

a) 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. 

 

b) Taxa de înscriere la concursul de admitere este în cuantum de 150 de lei și 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: 

 sunt orfani de ambii părinți; 

 provin din casele de copii sau din plasament familial; 

 sunt copii ai personalului din sistemul administrației penitenciare în activitate;  

 sunt copii aflați în întreținerea polițistului de penitenciare decedat sau încadrat într-un 

grad de invaliditate ca urmare a rănirii acestuia în timpul ori în legătură cu exercitarea atribuțiilor 

de serviciu 

 

Indiferent de cauza întreruperii concursului de admitere pentru un candidat, retragere 

sau eliminare, taxa de participare la concursul de admitere nu se restituie! 

 

II. ALTE INFORMAȚII UTILE 

 Condiţiile de înscriere au caracter obligatoriu, în consecinţă, nu se admit, în nicio 

situaţie, derogări de la acestea. 

 Toate copiile documentelor se prezintă însoţite de original, în vederea verificării şi 

avizării pentru conformitate cu originalul de către lucrătorii structurilor de resurse umane din 

unităţile subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor. 

INFORMAŢII SUPLIMENTARE 

http://www.anp.gov.ro/
http://anp.gov.ro/blog/scoala-nationala-de-pregatire-a-agentilor-de-penitenciare-targu-ocna/
http://anp.gov.ro/blog/scoala-nationala-de-pregatire-a-agentilor-de-penitenciare-targu-ocna/
http://anp.gov.ro/scoala-nationala-de-pregatire-a-agentilor-de-penitenciar-targu-ocna/
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 Candidații declarați „ADMIS” în urma concursului de admitere dobândesc statutul de 

elev al SNPAP și sunt școlarizați în condițiile reglementate prin Regulamentul de Organizare și 

Funcționare a Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna și în 

conformitate cu condițiile și standardele aplicabile învățământului preuniversitar militar. 

 Candidaţii declaraţi „ADMIS" la Școala Națională de Pregătire a Agenților de 

Penitenciare Târgu Ocna semnează un angajament prin care acceptă condițiile de școlarizare 

se obligă să lucreze cel puţin 5 ani în poliţia penitenciară, 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 sau a transferului la alte instituții publice de apărare, ordine 

publică şi securitate naţională ale statului. 

 Informațiile privind graficul de desfășurare a concursului de admitere (termene limită) se 

publică pe pagina de internet a Administrației Naționale a Penitenciarelor. 

 Orice modificare survenită în desfășurarea concursului de admitere/informație de 

interes pentru candidați se publică, în timp util, pe pagina de internet a Administrației Naționale 

a Penitenciarelor. 

 Datele de contact ale unităților subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor 

se regăsesc pe pagina de internet a instituției (www.anp.gov.ro), la secțiunea „DESPRE ANP” – 

„ORGANIZARE” 

 
 

 

http://www.anp.gov.ro/
http://anp.gov.ro/blog/scoala-nationala-de-pregatire-a-agentilor-de-penitenciare-targu-ocna/
http://www.anp.gov.ro/
http://anp.gov.ro/date-contact-unitati-2/

