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GRAFICUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI DE ADMITERE* 
LA  

ŞCOALA NAŢIONALĂ DE PREGĂTIRE A AGENŢILOR DE PENITENCIARE TÂRGU OCNA 
 

Sesiunea septembrie-octombrie 2021 
 
 

DATA/PERIOADA ACTIVITATEA CARE SE DESFĂŞOARĂ 

13.08 – 03.09.2021, ora 1500 

Depunerea cererilor de înscriere la concursul de admitere 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)* -  (la sediul unităţilor 
subordonate Administrației Naționale a Penitenciarelor (în condiţiile 
prevăzute de art. 5-8 din Metodologia-cadru de admitere) 

până 15.09.2021, ora 1400 

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) (în condiţiile 
prevăzute de art. 5-8 din Metodologia-cadru de admitere) 

15.09.2021 

Constituirea, la nivelul unităţilor subordonate Administrației 
Naționale a Penitenciarelor, a comisiilor pentru selecția dosarelor 
candidaţilor (conform art. 9, alin.(1) – (2) din Metodologia-cadru de 
admitere) 

16.09.2021, până la ora 900 Predarea dosarelor depuse pentru admitere către comisia pentru 
selecția dosarelor candidaţilor 

16-17.09.2021, până la ora 1200 

Verificarea și selecția dosarelor* (conform art. 10 - 11 din 
Metodologia-cadru de admitere). 
* fișa medicală și adeverința medicală în original se transmit la SNPAP, 
la dosar se introduc copii conforme cu originalul ale acestora 

17.09.2021, până la ora 1400 Întocmirea procesului verbal de selecție a dosarelor (Anexa 3 din 
Metodologia-cadru de admitere). 

17.09.2021, până la ora 1600 

1.Întocmirea şi transmiterea către SNPAP Târgu Ocna a Tabelelor 
nominale cu candidaţii declaraţi „ADMIS” în urma selecției dosarelor 
(Anexa 4 la Metodologia-cadru de admitere). 

2.Publicarea/afişarea la sediul unităţilor penitenciare a tabelelor cu 
candidaţii declaraţi „ADMIS” în urma selecției dosarelor, formatul cu 
cod de identificare candidat (art.7 alin.(7)  din metodologia-cadru). 

Până la data de 13.09.2021 
Emiterea deciziilor directorului general al ANP privind 
constituirea comisiilor de concurs (conform art.20 – 28 din 
Metodologia-cadru de admitere). 

16.09 – 17.09.08.2021 
Depunerea/transmiterea la sediul SNPAP Târgu Ocna a Fișelor 
medicale încheiate și adeverințelor medicale, în original, pentru 
candidații declarați „ADMIS” în urma selecției dosarelor. 

http://www.anp.gov.ro/
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DATA/PERIOADA ACTIVITATEA CARE SE DESFĂŞOARĂ 

17.09 – 22.09.2021 
Centralizarea tabelelor cu candidaţi şi planificarea grupelor pentru 
efectuarea contravizitei medicale şi susţinerea probei de verificare a 
aptitudinilor fizice la S.N.P.A.P. Târgu Ocna. 

23.09.2021, până la ora 1000 

Publicarea/afişarea planificării grupelor de candidaţi pentru 
efectuarea contravizitei medicale şi susţinerea probei de verificare a 
aptitudinilor fizice la S.N.P.A.P. Târgu Ocna. 

28.09 – 02.10.2021* 
CONTRAVIZITA MEDICALĂ 

(*în funcție de nr. de candidați) 

28.09.2021 – până în data de 
03.10.2021* 

PROBA DE VERIFICARE A APTITUDINILOR FIZICE 
(proba sportivă) 

(*în funcție de nr. de candidați) 

Până la data de 
03.10.2021, la ora 1600 Afişarea rezultatelor la probele de verificare a aptitudinilor fizice. 

04.10.2021 
PROBA SCRISĂ  

LA LIMBA ROMÂNĂ ȘI ISTORIA ROMÂNILOR 

Până la data de 06.10.2021, ora 
1600 Centralizarea și afişarea rezultatelor la proba scrisă 

Începând cu data de 07.10.2021 
Demararea procedurilor privind efectuarea verificărilor asupra 
comportamentului candidaților declarați „Admis” conform art.13 din 
Metodologia-cadru de admitere. 

Până la data de 07.10.2021* 

termenul concret de depunere a contestațiilor se 
stabilește cu raportare la data și ora afișării rezultatelor și 
se publică în același timp cu acestea, fără a depăși data 

stabilită în prezentul grafic 

Depunerea contestaţiilor pentru proba scrisă la „Limba română” şi la 
„Istoria românilor”  
Respectiv 24 de ore de la data şi ora afişării rezultatelor la probele 
scrise conform art. 43 din Metodologia de admitere. 

Până la data de 08.10.2021 Soluționarea contestaţiilor.  

08.10.2021, până la ora 1300 Afişarea rezultatelor după rezolvarea contestaţiilor. 

08.10.2021, până la ora 1600 Publicarea/Afişarea rezultatelor finale. 

08.10.2021 
Constituirea la nivelul S.N.P.A.P. Târgu Ocna a comisiei pentru 
validarea dosarelor candidaţilor declaraţi „ADMIS” - conform art. 14 
din Metodologia-cadru de admitere. 

06-13.10.2021, ora 1200 
Depunerea/transmiterea la sediul Şcolii Naţionale de Pregătire a 
Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna a dosarelor pentru candidaţii 
declaraţi „ADMIS” la concurs. 

11 –15.10.2021, până la ora 
1000 

Reverificarea dosarelor candidaţilor declaraţi „ADMIS” şi validarea 
acestora pentru candidaţii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la 
art. 5-8 din Metodologia-cadru de admitere  

15.10.2021, până la ora 1300 

Aprobarea de către directorul SNPAP a Procesului-verbal pentru 
validarea dosarelor candidaților declarați „ADMIS” în urma 
concursului de admitere 

12.10.2021 

Informarea candidaţilor declaraţi „ADMIS” la concursul de admitere 
cu privire la: 
- organizarea şi desfăşurarea Stagiului de iniţiere în unităţile 
penitenciare în perioada 13-15.10.2021; 
- obligaţia prezentării la S.NP.A.P. Târgu Ocna în ziua de 
17.10.2021, până la ora 2000. 

 

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


 

Str. Maria Ghiculeasa nr. 47, sector 2 , Bucureşti,România 

 www.anp.gov.ro 

*Prezentul grafic a fost întocmit în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a 
concursului de admitere în Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Târgu Ocna, aprobată prin 
Ordinul Ministrului Justiţiei nr.3917/C/2021. 

 
*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. 
 
*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 Târgu 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 
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