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ANUNT
din 26.07.2017

Pentru incadrarea ca funclionar public cu statut special in sistemul administraliei
penitenciare (agent de penitenciare), Centrul de Pregdtire, Odihni gi Recuperare Complex
Flamingo - Eiorie Sud scoate la concurs 1 post de agent (resurse umane) in

compartimentul Resurse Umane gi Formare Profesionali.
Concursul se desfdgoard in conformitate cu prevederile Regulamentului privind

condiliile de participare, organizare 9i desfdgurare a concursurilor pentru ocuparea, prin

avansare in funclie, trecerea agenlilor in corpul ofilerilor gi din sursd externd, a posturilor

vacante de funclionar public cu statut special din sistemul administrafiei penitenciare,

aprobat prin Ordinul ministrului justiliei nr. 24781C12010, publicat in Monitorul Oficial al

Romdniei nr.751din 10 noiembrie 2010, cu modificarile 9i completdrile ulterioare.
Pot participa la concurs persoanele care indeplinesc in mod cumulativ condiliile

generale 9i specifice postului.

Condilii generale:
a) au cetdlenia romdnd gi domiciliulin RomAnia;
b) cunosc limba romdnd;
c) indeplinesc condiliile de studii gi vechime prevdzute de lege;

d) au capacitate deplind de exerciliu 9i sunt apte din punct de vedere medical 9i

psihoiogic pentru indeplinirea funcliei (baremele medicale sunt cele stabilite prin Ordinul

Nr. M.55-1O7-25g7lc-10957-210-496-831 din 30 aprilie 2014 pentru aprobarea baremelor

medicale privind efoctuarea examenului medical pentru admiterea in unitdlile/instituliile de

invdldmdnt militar, de informalii, de ordine publicd 9i de securitate na,tionald, p-e perioada

gcolarizdrii elevilor gi studenlilor in unitdlile/instituliile de invdldmdnt m.ilitar, de informalii, de

ordine publicd gi be securitate nafionald, pentru ocuparea funcliilor de soldaVgradat

profesionist, precum gi pentru candidalii care urmeazd a fi chemali/rechemafi/incadrafi in

ranOut cadrelor militare in activitate/poliligtilor in serviciu/funclionarilor publici cu statut

special din sistemul administraliei penitenciare);
e) nu au fost condamnate definitiv pentru sdvdrgirea de infracfiuni;
f) indeplinesc condifiile specifice postului;
g) n, au fost eliberate din motive imputabile sau destituite dintr-o funcfie publicd in

ultimii 7 ani'.
h) au un comportament corespunzdtor cerinlelor de conduitd admise 9i practicate in

societate;
i) nu au fost agenli sau colaboratori ai organelor de securitate ca polilie politicd;

;i nu se afld in evidenld cu sancliuni disciplinare neradiate - pentru candidalii din sursd

internd;
k) nu au fost evaluate cu calificativul "nesatisfdcdtor" sau "satisfdcitor" in anul anterior

organizarii concursului - pentru candidalii din sursi interna.



il.

ilt.

Cerinle specifice:
l. Studii liceale, absolvite cu diplomd de bacalaureat emisd de institu{ii acreditate de

Ministerul Educafiei;
Cunogtinle de operare pe calculator: nivel I (se verificd prin probd practicd
eliminatorie);
Aviz ORNISS de acces la informa{ii clasificate secrete de stat conform nivelului
postului. Demersurile de autorizare se fac dupd concurs, numirea in funclie fiind
condifionatd de obinerea acestuia. Nivelul de acces se comunicd fiecdrui candidat la
depunerea dosarului de inscriere.

Principalele abilitifi, calitili gi aptitudini ce vor fi avute in vedere la selectia candidafilor
inscrigi la concurs:

- nivel intelectual mediu;
- atentie concentratd gi distributivd;
- abilitdfi de comunicare (scrisd gi orali) 9i relalionare (capacitatea de a lucra in echipd);
- stabilitate emolionali (abilitatea de a-gi menline echilibrul emolional in situalii de stres,

fdrd a prezenta manifestdri extreme 9i neconcordanle cu situalia);
- incredere in sine, siguranld in relalionare, fermitate;
- maturitate emolionald, autocunoagtere gi autocontrol;
- adaptabilitate la situalii noi, flexibilitate;
- rezistenld crescutd la frustrare 9i la lucrulin condifii de stres prelungit.
- pe rseve re nld/consecvenfd in indep I i n i rea sa rci n i lor;
- responsabilitate, aderenld fali de norme, reguli, acceptarea autoritilii;
- integritate morald.

Dosarul de candidat va cuprinde:

a) cererea de inscriere, cu o singurd opliune, care cuprinde 9i declaralia prin care se

confirmd luarea la cunogtinld a condifiilor de incadrare gi a riscului excluderii, Tn urma

verificdrilor specifice, dacd acestea conduc la neindeplinirea condifiilor de incadrare,
potrivit modelului prevdzutin anexa nr.2la OMJ nr. 24781C12010;

b) copia actuluide identitate;
cj copia certificatului de cdsdtorie, respectiv documentele care atestd schimbarea

numelui, unde este cazul;
d) curriculum vitae - model european (semnat pe fiecare fild 9i datat);

e) copia livretului militar, acolo unde este cazul;
f)' copia diplomei de studii sau adeverinld in original (aflatd in termenul de valabilitate' 

prevdzute in Ordinul Ministerului Educaliei Nalionale nr. 65712014, respectiv in Ordinul

Ministerului Educa{iei Nalionale nr. 384412016, de cel mult 12 luni de la finalizarea

studiilor), care sd ateste absolvirea studiilor necesare pentru ocuparea postului scos la

concurs, copia de pe foaia matricold care sd cuprindd toli anii de invaldmAnt, precum

gi, dupd caz, copiile altor acte care atestd efectuarea unor specializdri;
g) copia'carnetului de muncd sau o adeverinld care sd ateste locurile de muncd avute
-' 

anlerior, funcliile ocupate, vechimea in muncd gi, dupd caz,in specialitate;

h) cazierul judiciar - pentru candidafii din sursi externd;
i) declaratia pe propria rdspundere cd nu a fost agent sau colaborator al organelor de

securitate ca polilie Politicd;
j) declarafia pe' propria rdspundere cd nu a fost eliberat din motive imputabile sau

destituii dintr-o funclie publicd in ultimii 7 ani - pentru candidalii din sursd externd;

k) declaralia pe propria rdspundere cd nu se afld in evidenfd cu sancliuni disciplinare

neradiate - pentru candida{ii din sursi internd;



l) copia figei de evaluare a performanlelor profesionale individuale din anul anterior
organizdrii concursului - pentru candidalii din sursi internd;

m) alte documente care dovedesc indeplinirea condiliilor de participare la concurs, dupd
caz;

n) copia chitanlei de achitare a taxei de concurs depusd de cdtre candidafii din sursd
externd;

o) figa medicald - pentru candidalii din sursi externd sau adeverin!5 medicali - pentru
candidalii din sistemul penitenciar funcfionari publici cu statut special (eliberate
conform Deciziei directorului general al ANP nr.558 din 23.10.2015 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind efectuarea examindrii medicale pentru admiterea in
instituliile de Tnvdldmdnt, incadrarea 9i transferul personalului in sistemul
administraliei penitenciare), din care sd rezulte aptitudinea medicald de ocupare a
functiei pentru care candideazd);

La depunerea dosarului, documentele prevdzute a fi depuse in copie se prezintd
inso{ite de documentele originale gi se certificd, pentru conformitate cu originalul, de cdtre
structura de resurse umane din Penitenciarul Constanla Poarta Albe.

Copia figei de evaluare a performanlelor profesionale individuale a candida[ilor din
sursd internS, se elibereazd la cerere de cdtre compartimentul de resurse umane din
unitatea in care este incadrat funcfionarul public cu statut special.

in termenul de inscriere, de 15 zile lucrdtoare de la data publicdrii anunlului, adicd
pdnd la data de 18 august 2017, orele 15.00, inclusiv, candidalii depun dosarele de

candidat complete (cu exceplia documentelor prevdzute la lit. n) gi o) prevdzute la dosarul
de candidat, care se depun in termen de 7 zile lucrdtoare de la afigarea rezultatelor finale la
testarea psihologicd), la Compartimentul Resurse Umane 9i Formare Profesionald din

cadrul Penitenciarului Constanla Poarta Albe.
Dupd expirarea termenului de inscriere, candidalii inscrigi la concurs vor susline

testarea psihologicd in baza planificdrii efectuate de Compartimentul Resurse Umane 9i

Formare Profesionald din Penitenciarului Constanla Poarta Albd.
Taxa de examinare psihologicd este in cuantum de 70 lei 9i se achiti inaintea

examindrii - informalii cu privire la achitare, se pot obline de la Compaftimentul Resurse

Umane gi Formare Profesionald din cadrul Penitenciarului Constanla Poarta Albe'

Plinificarea gi locul desfdgurdrii testdrii psihologice se comunicd ulterior.

in termen de-7 zile lucrdtoare de la afigarea rezultatelor finale la testarea psihologicd,

candidalii din surgd externd, declarali "admis" la testarea psihologicd, vor depune figa

medicald completd, la Penitenciarului Constanla Poarta Albe.
in termen de7 zile lucrdtoare de la afigarea rezultatelorfinale la testarea psihologicS,

candidalii din sursd internd (func[ionari puOtici cu statut special), declarali "3d1is" la

testarea psihologicd, vor depune o'adeverinfd medicald eliberatd de medicul unitifii unde

sunt Tncadra{i, d-in care sd rezulte aptitudinea medicald de ocupate a funcliei pentru care

candideazd.
Candidalii din sursd externd declarali "apt" din punct. de vedere medical depun, in

termen de 7 zile lucrdtoare de la afigarea rezultateloi la testarea psihologicS, la

Compartimentul Resurse Umane 9i Formare Profesionald la Penitenciarului Constanla

Poarta Albe, o copie a chitanlei care atestd achitarea taxei de concurs'
Dosarele candidalilor inscrigi la concurs se verificd in termen de 3 zile lucrdtoare de la

expirarea termenului de depunere a adeverinlelor medicale de cdtre reprezentanlii

Compaftimentului Resurse Umane gi Formare Profesionald din Penitenciarului Constanla

Poarta Albe.
Tabelul nominal cuprinzdnd candidafii care au/nu au dosarul complet 9i indeplinesc/nu

indeplinesc condiliile de participare la concurs 9i motivul neindeplinirii acestora, se afigeazd

la avizierul de la sediul Penitenciarului Constanla Poarta Albe.



Desfdgu rarea concu rsu I u i :

Dupd seleclia dosarelor de candidat, planificarea desfdguririi probelor de concurs, va
fi afigatd la sediul Penitenciarului Constanfa Poarta Albe, precum gi pe site-ul Centrului de
Pregdtire, Odihnd gi Recuperare Complex Flamingo www.complexflamingo.rolcariera

Prima probd de concurs se va desfdgura dupd cel pulin 45 de zile calendaristice de
la publicarea anunlului, la Centrul de Pregdtire, Odihna gi Recuperare Complex Flamingo.

Perioada desfdgurdrii concursului va fi comunicatd ulterior.
Taxa de participare la concurs este de 85 lei 9i se pldtegte la structura financiard a

Centrului de Pregitire, Odihnd gi Recuperare Complex Flamingo Eforie Sud.

Precizdri:
in cazul neocupdrii postului scoas la concurs, nu se fac redistribuiri, postul neocupat

rdm6nAnd vacant.
Actele normative/legislaliile specifice prevdzute in tematica gi bibliografia de concurs,

sunt cele in vigoare cu modificdrile gi completdrile ulterioare la data publicdrii anunlului.
Potrivit art. 65 din Legea nr. 29312004, republicatd, cu modificdrile 9i completdrile

ulterioare, funclionarii publici cu statut special nu pot fi menlinuli in activitate 9i in funclie
dupd implinirea vArstei de pensionare pentru limitd de vdrstd (conform Anexei la Legea nr.

22312015 cu modificdrile gi completdrile ulterioare). Persoanelor care la implinirea vArstei

respective, nu indeplinesc condiliile minime de vechime pentru acordarea pensiei de

serviciu, le inceteazd raporturile de serviciu, fdrd a putea beneficia de pensie militari
conform legii.

Potrivit art. 15 alin 7 din Legea nr. 29312004, republicatd, cu modificdrile 9i

completdrile ulterioare, ofilerii in activitate sau in rezervd nu pot fi incadrali in sistemul

administraliei penitenciare in funclii vacante previzute cu grade profesionale de agent de

penitenciare.
lnformalii suplimentare se pot obline de la Compartimenlul Resurse Umane 9i

Formare profesionald din cadrul Penitenciarului Constanla - Poarta Albe, 9i site-ul

Administraliei Nalionale a Penitenciarelor, secliunea Carierd - Concursuri din sursd externd

- Concursuri in curs de derulare (http://anp.gov.roiconcursuri-din-sursa-externa)'

1.

2.

3.

4.

Bibliografie gi tematici:

Legislafie specifici
f"g;u nr. bgslzoo+ privind statutul funclionarilor publici cu statut special din

nd-ministralia Nalionald a penitenciarelor, republicatd, cu modificdrile 9i completdrile

ulterioare - integral;
Legea nr. 223120,1'5 privind privind pensiile militare de stat, cu modificdrile ulterioare -

integral;
Ordinul ministrului justiliei nr. 2794lct2\o4 pentru aprobarea Codului deontologic al

personalului din sistemul administraliei peniten_ciare - integral;

ordinul Ministrului Justiliei nr. 17g2lcl2o1g pentru aprobarea criteriilor privind

evaluarea performanlelor activitalii profesionale a funclionarilor publici cu statut special

definitivi din sistemul administraliei penitenciare - integral;

Ordinul ministrului justiliei nr. Z+iAtCl2O10 pentru aprobarea Regulamentului privind

condiliile de participare, organizare gi desfdgurare a concursurilor pentru ocuparea, prin

avansare in funclie, trecerel agenlilor in corpul ofilerilor gi din sursd externd, a posturilor

vacante de funclionar public cu statut special din sistemul administraliei penitenciare, cu

modificdrile gi completdrile ulterioare - integral;
ordinul ministrului justiliei nr. 3406/C t2012 pentru aprobarea Sistemului de evidenld a

datelor pentru personalul din sistemul administraliei penitenciare - integral;

Ordinul ministrului justiliei nr. 2ggel}l2}12 pentru aprobarea meiodologiei privind

condiliile in care tuntlionarii publici cu statut special definitivi din sistemul administraliei

5.

6.

7.



L

9.

a)
b)
c)

penitenciare pot fi schimbali din funcliile delinute, cu modificdrile 9i completdrile
ulterioare -integral;
Ordinul ministrului justiliei nr. 23971C12012 pentru aprobarea metodologiei privind
condiliile in care funclionarii publici cu statut special definitivi din sistemul administrafiei
penitenciare pot fi mutali Tn alte unitdli ale sistemului administraliei penitenciare, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare -integral;
Ordinul comun nr.M.241301814712016, pentru aprobarea metodologiei de intocmire a
dosarului de pensionare -integral;

Probele de concurs:
interviu I psihoprofesional ;

proba practicd de verificare a abilitdtilor de utilizare a calculatorului, nivel l;
proba scrisd pentru examinarea cunogtinlelor teoretice;

Probele previzute la lit. a) - b) se desfdgoard conform Metodologiilor aprobate prin
Decizia directorului general al Administrafiei Nafionale a Penitenciarelor nr. 627 din 30
decembrie 2010, au caracter eliminatoriu, se evalueazd cu "admis"/'respins", iar rezultatele
nu pot fi contestate.

Gentrul de Pregitire, Odihni gi Recuperare Complex Flamingo
Dir. Adj. - $ef Complex Flamingo

Comisar de penitenciare - E GURGU


