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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL JUSTIȚIEI
ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ A PENITENCIARELOR

DECIZIE
privind aprobarea metodologiilor de desfășurare a probelor de concurs cu caracter
eliminatoriu pentru ocuparea posturilor vacante de polițist de penitenciare
din sistemul administrației penitenciare*)
În temeiul art. 985 alin. (3) din Legea nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare, cu modificările și completările
ulterioare, și al art. 21 alin. (1) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului justiției nr. 3.065/C/2020 pentru aprobarea Regulamentului
privind modul de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor de ocupare a posturilor vacante de polițist de penitenciare
și a Procedurii privind desfășurarea verificărilor specifice și criteriile de apreciere a comportamentului corespunzător principiilor care
guvernează profesia de polițist de penitenciare,
în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2016 privind organizarea, funcționarea și
atribuțiile Administrației Naționale a Penitenciarelor și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și
funcționarea Ministerului Justiției, cu completările ulterioare,
directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor emite prezenta decizie.
— anexa nr. 13 — Metodologia pentru desfășurarea probei
Art. 1. — Se aprobă metodologiile de desfășurare a probelor
de concurs cu caracter eliminatoriu pentru ocuparea posturilor practice de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii
vacante de polițist de penitenciare din sistemul administrației atribuțiilor de serviciu pentru ocuparea posturilor de asistent
medical (igienă);
penitenciare, după cum urmează:
— anexa nr. 14 — Metodologia pentru desfășurarea probei
— anexa nr. 1 — Metodologia pentru desfășurarea probei
practice de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii
interviului;
— anexa nr. 2 — Metodologia pentru desfășurarea probei atribuțiilor de serviciu pentru ocuparea posturilor de asistent
medical (laborator);
practice de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului;
— anexa nr. 15 — Metodologia pentru desfășurarea probei
— anexa nr. 3 — Metodologia pentru desfășurarea probei
practice de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii
sportive pentru evaluarea performanței fizice;
— anexa nr. 4 — Metodologia pentru desfășurarea probei atribuțiilor de serviciu pentru ocuparea posturilor de asistent
medical (dietetică și nutriție);
orale de verificare a cunoștințelor de limbă străină;
— anexa nr. 16 — Metodologia pentru desfășurarea probei
— anexa nr. 5 — Metodologia pentru desfășurarea probei
practice de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii practice de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii
atribuțiilor de serviciu pentru ocuparea posturilor de ofițer din atribuțiilor de serviciu pentru ocuparea posturilor de agent
(tehnician dentar);
sectorul comunicații;
— anexa nr. 17 — Metodologia pentru desfășurarea probei
— anexa nr. 6 — Metodologia pentru desfășurarea probei
practice de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuțiilor practice de verificare a forței motrice, a abilităților în tehnici de
autoapărare și imobilizare, necesare îndeplinirii atribuțiilor de
de serviciu pentru ocuparea posturilor de ofițer din sectorul IT;
— anexa nr. 7 — Metodologia pentru desfășurarea probei serviciu specifice grupelor de intervenție.
Art. 2. — Anexele nr. 1—17 fac parte integrantă din prezenta
practice de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii
atribuțiilor de serviciu pentru ocuparea posturilor de agent din decizie.
Art. 3. — Proba orală de verificare a cunoștințelor de limbă
sectorul comunicații;
— anexa nr. 8 — Metodologia pentru desfășurarea probei străină, precum și proba interviului se înregistrează în mod
practice de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuțiilor obligatoriu, în funcție de dotarea tehnică existentă, cu mijloace
tehnice audio sau audiovideo.
de serviciu pentru ocuparea posturilor de agent din sectorul IT;
Art. 4. — Probele de concurs cu caracter eliminatoriu se
— anexa nr. 9 — Metodologia pentru desfășurarea probei
practice de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuțiilor evaluează cu calificativul „admis”/„respins” și împotriva
de serviciu pentru ocuparea posturilor de ofițer (kinetoterapeut); calificativului acordat nu poate fi formulată contestație.
Art. 5. — Prevederile art. 30 din Ordinul ministrului justiției
— anexa nr. 10 — Metodologia pentru desfășurarea probei
practice de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii nr. 3.065/C/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind modul
atribuțiilor de serviciu pentru ocuparea posturilor de asistent de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor de
medical (generalist), asistent medical șef (spital), asistent ocupare a posturilor vacante de polițist de penitenciare și a
Procedurii privind desfășurarea verificărilor specifice și criteriile de
medical șef (secție);
— anexa nr. 11 — Metodologia pentru desfășurarea probei apreciere a comportamentului corespunzător principiilor care
practice de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii guvernează profesia de polițist de penitenciare se aplică
atribuțiilor de serviciu pentru ocuparea posturilor de asistent corespunzător și pentru susținerea probelor de concurs cu caracter
eliminatoriu.
medical (stomatologie);
Art. 6. — Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile
— anexa nr. 12 — Metodologia pentru desfășurarea probei
practice de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii subordonate vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei decizii.
Art. 7. — Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al
atribuțiilor de serviciu pentru ocuparea posturilor de asistent
României, Partea I.
medical (farmacie);
Directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor,
Tiberiu Firinel Ungureanu
București, 17 august 2020.
Nr. 534.
*) Decizia nr. 534/2020 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 783 din 27 august 2020 și este reprodusă și în acest număr bis.
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Anexa nr. 1

METODOLOGIA
pentru desfurarea probei interviului

CAP. I
Activiti premergtoare interviului

Art. 1.
(1) Preedintele, împreun cu membrii comisiei de concurs, în raport de
numrul candidailor înscrii i timpul alocat fiecrui candidat pentru susinerea
interviului, stabilesc planificarea probei în ceea ce privete locaia, data (zilele) i
intervalul orar.
(2) Planificarea realizat potrivit alin. (1), în care se menioneaz i obligaia
candidailor de a avea asupra lor documentele care atest identitatea, potrivit legii,
se public pe site-ul Administraiei Naionale a Penitenciarelor i al unitilor care au
posturi scoase la concurs, în timp util, pentru a asigura candidailor prezentarea la
proba interviului.
Art. 2.
(1) La stabilirea timpului alocat fiecrui candidat, comisia de concurs are în
vedere urmtoarele aspecte:
x timpul pentru studierea dosarului de înscriere la concurs,
x timpul necesar discuiei efective cu candidatul (susinerea interviului),
x timpul alocat discuiei de evaluare de la finalul interviului cu fiecare
candidat pentru stabilirea rezultatului „admis” / „respins”.
(2) Timpul alocat este acelai pentru fiecare candidat i se stabilete, de
ctre comisia de concurs, în funcie de natura postului scos la concurs, ghidul de
interviu, numrul de candidai i alte aspecte de natur organizatoric.
Art. 3.
Toate activitile, lucrrile i documentele comisiei de concurs au caracter
confidenial, cu excepia planificrii candidailor i a procesului - verbal cu rezultatele
probei interviului, care se public pe site-ul Administraiei Naionale a Penitenciarelor
i al unitilor care au posturi scoase la concurs.
Art. 4.
Proba interviului urmrete selectarea candidailor care au potenial pentru a
face fa specificului postului scos la concurs i mediului de lucru vizat.
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Art. 5.
(1) Potenialul candidailor de a face fa specificului postului i mediului de
lucru vizat se stabilete în raport cu profilul psihoprofesional.
(2) Profilul psihoprofesional trebuie realizat indiferent dac postul este scos
sau nu la concurs. În profil se regsesc:
x denumirea postului,
x lista de sarcini / responsabiliti generale implicate de post,
x lista cerinelor psihoprofesionale implicate de post,
x definirea cerinelor psihoprofesionale implicate de post,
x tabelul cuprinzând distribuirea cerinelor psihoprofesionale, în funcie de
metoda prin care acestea vor fi evaluate (testare psihologic i/sau
interviu).
(3) Profilul psihoprofesional se realizeaz în trei exemplare, pe baza fielor
de post corespunztoare postului/categoriilor de posturi pentru care se elaboreaz
profilul.
Art. 6.
(1) Responsabilitatea realizrii profilelor psihoprofesionale revine
specialitilor din domeniul postului/categoriilor de posturi pentru care se elaboreaz
profilul, specialitilor din structura de psihologia personalului i din structura de
resurse umane din cadrul Administraiei Naionale a Penitenciarelor.
(2) Profilul psihoprofesional se avizeaz de structurile de specialitate din
cadrul Administraiei Naionale a Penitenciarelor pentru care se elaboreaz profilul i
se aprob de directorul general al Administraiei Naionale a Penitenciarelor. Dup
aprobare, un exemplar al fiecrui profil se pstreaz la structura de resurse umane
din Administraia Naional a Penitenciarelor, un al doilea exemplar al fiecrui profil la
structura de psihologia personalului din Administraia Naional a Penitenciarelor i al
treilea exemplar la structura de specialitate din Administraia Naional a
Penitenciarelor.
(3) Dup numirea comisiei de concurs prin decizie a directorului general al
Administraiei Naionale a Penitenciarelor, profilul psihoprofesional se înainteaz, de
ctre structura de resurse umane din Administraia Naional a Penitenciarelor,
preedintelui comisiei de concurs.
Art. 7.
(1) Interviul cu fiecare candidat în parte se realizeaz pe baza ghidului de
interviu.
(2) Ghidul de interviu se întocmete la data interviului, de ctre comisia de
concurs, înainte de susinerea efectiv a interviului; în situaia în care proba de
interviu se desfoar în mai multe zile, în prima zi de interviu, înainte de susinerea
efectiv, comisia de concurs întocmete 5 variante de ghid de interviu; fiecare
candidat extrage varianta de ghid de interviu i semneaz în procesul-verbal de
extragere a variantei.
(3) Ghidul de interviu, întocmit potrivit Anexei nr. 1.1, conine:
x denumirea postului pentru care se susine interviul,
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cerinele psihoprofesionale care trebuie evaluate prin proba interviului
(sunt preluate din profilul psihoprofesional),
x definirea cerinelor psihoprofesionale care trebuie evaluate prin proba
interviului (este preluat din profilul psihoprofesional),
x întrebrile i / sau speele formulate pe baza definiiilor cerinelor
psihoprofesionale respective,
x structura interviului (repartizarea, de ctre preedintele comisiei de
concurs, a întrebrilor i speelor, pentru care fiecare persoan din
comisia de concurs, cu excepia secretarului, este responsabil în timpul
interviului i a sarcinilor de observare pe care trebuie s le îndeplineasc
în aceast perioad de timp fiecare dintre acetia, ordinea în care vor fi
adresate fiecrui candidat în parte întrebrile i speele, precum i
parcurgerea etapelor prevzute la art. 10).
(4) Ghidul de interviu se semneaz de preedinte, membrii i secretarul
comisiei de concurs i se înregistreaz.
(5) Dac la concurs au fost scoase posturi cu profile psihoprofesionale
diferite, comisia de concurs întocmete câte un ghid de interviu pentru fiecare profil.
x

Art. 8.
(1) Pentru fiecare cerin din profilul psihoprofesional care trebuie evaluat
prin proba interviului, comisia de concurs formuleaz un numr minim de întrebri i /
sau de spee ale cror rspunsuri din partea candidailor pot evidenia dac fiecare
candidat în parte îndeplinete cerinele respective i poate face fa specificului
postului i al mediului de lucru vizat.
(2) Prin spee se înelege prezentarea ipotetic, pe înelesul candidatului, a
unor situaii din activitatea practic specific domeniului postului scos la concurs.

CAP. II
Desfurarea probei interviului
Seciunea 1.
Precizri privind desfurarea interviului
Art. 9.
(1) Accesul candidailor în sala de susinere a interviului se face în ordinea
planificrii, pe baza documentelor care atest identitatea, potrivit legii.
(2) Comisia desfoar proba interviului, conform planificrii, pe rând, cu
câte un singur candidat.
Art. 10.
Etapele interviului cu fiecare candidat sunt:
x studierea de ctre preedintele i membrii comisiei de concurs a
dosarului de înscriere la concurs,
x desfurarea efectiv a interviului, cu respectarea timpului prevzut la
art. 2,
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discuia dintre preedinte i membrii comisiei de concurs, de la finalul
interviului cu fiecare candidat, pentru stabilirea rezultatului admis /
respins.

Art. 11.
Unitatea organizatoare ia msuri ca persoanele care intr la interviu s nu
aib asupra lor mijloace de înregistrare i comunicare la distan.
Seciunea 2.
Desfurarea efectiv a interviului cu fiecare candidat

Art. 12.
Introducerea i deschiderea interviului:
x
Prezentarea succint de ctre preedintele comisiei de concurs a
membrilor comisiei de concurs (numele i funcia);
x
Preedintele comisiei informeaz candidatul, pe scurt, cu privire la
modul de desfurare a interviului.
Art. 13.
Preedintele solicit candidatului s-i fac o auto-prezentare (informaii pe
care le consider relevante despre propria persoan).
Art. 14.
Adresarea efectiv a întrebrilor i a speelor:
(1) Pe baza ghidului de interviu persoanele desemnate în urma stabilirii
structurii de interviu adreseaz candidatului întrebrile i speele. Fiecrui candidat i
se adreseaz toate întrebrile i speele din ghidul de interviu.
(2) Fiecare persoan din comisia de concurs, cu excepia secretarului,
adreseaz, pe rând, întrebrile sau speele care i-au fost repartizate cu ocazia
elaborrii ghidului de interviu.
(3) În timpul desfurrii interviului, conform ghidului de interviu, persoanele
desemnate din comisia de concurs adreseaz toate întrebrile/speele întocmite
pentru prima cerin, dup care, se trece la întrebrile/speele pentru cerina/cerinele
urmtoare.
(4) Dac, în funcie de rspunsul candidatului, intervievatorul sau ceilali
membri ai comisiei, consider c mai au nevoie de lmuriri, acetia pot adresa
întrebri suplimentare.
(5) Se vor adresa întrebri deschise, clare i cât mai scurte, care, pe cât
posibil, nu implic rspunsuri de tipul DA/NU i care permit candidatului s exprime
cât mai multe informaii i opinii. Nu se vor adresa întrebri i spee care pot sugera
candidailor rspunsurile.
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Art. 15.
(1) Secretarul comisiei completeaz în fia de interviu i evaluare, prevzut
la Anexa nr. 1.2, pentru fiecare candidat care susine interviul, elementele de
identificare a candidatului, precum i numrul întrebrii/speei adresate din ghidul de
interviu i rspunsurile candidatului.
(2) Dac sunt formulate întrebri suplimentare, acestea vor fi consemnate.
Art. 16.
(1) În timpul interviului, în Fia de notie i observaii, prevzut la Anexa nr.
1.3, preedintele i membrii comisiei de concurs îi iau notie i fac observaii.
(2) Notiele i observaiile sunt premiza unei decizii obiective.
Art. 17.
La finalul desfurrii efective a interviului, preedintele comisiei ofer
candidatului posibilitatea de a adresa întrebri comisiei de concurs.
Art. 18.
(1) La finalizarea interviului, consemnarea rspunsurilor din capitolul interviu,
din fia de interviu i evaluare este adus la cunotin candidatului sub semntur.
(2) Prin semntur candidatul certific faptul c datele consemnate sunt cele
reale.
(3) Dac este nemulumit de rspunsurile consemnate, candidatul
formuleaz obiecii în scris.
(4) Consemnrile din capitolul interviu se confirm prin semntur de
preedintele comisie de concurs, membri i secretar.
Art. 19.
Unitatea organizatoare ia msuri astfel încât candidatul care iese de la
interviu s nu se intersecteze cu candidatul care intr la interviu.
Seciunea 3.
Stabilirea rezultatului interviului
Art. 20.
(1) Elementul central de evaluare a interviului const în discuia de evaluare
de la final la care particip preedintele i toi membrii comisiei de concurs.
(2) Obiectivul discuiei de evaluare este acela de a schimba impresii legate
de interviul cu candidatul, de a aduce argumente pentru acele impresii i pentru a
obine împreun o evaluare final corect.
Art. 21.
(1) În evaluarea rspunsurilor candidailor la întrebrile i speele adresate,
comisia de concurs urmrete dac cel intervievat îndeplinete cerinele din ghidul
de interviu i dac poate face fa specificului postului i al mediului de lucru vizat.
(2) Candidatul este evaluat de ctre comisia de concurs nu în raport cu
ceilali candidai, ci prin prisma profilul psihoprofesional al postului scos la concurs.
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Art. 22.
(1) Preedintele i membrii comisiei de concurs, pe baza notielor i
observaiilor fiecruia din fia de notie i observaii, a rspunsurilor candidatului
consemnate în fia de interviu i evaluare, a eventualelor obiecii ale candidatului la
consemnri, precum i a cerinelor din profilul psihoprofesional al postului, apreciaz
candidatul la proba interviului cu admis / respins, aspect ce se consemneaz în fia
de notie i observaii.
(2) Decizia comisiei de concurs privind aprecierea candidatului cu „ADMIS” /
„RESPINS” se ia în unanimitate.
(3) În cazul în care membrii comisiei de concurs nu ajung la o poziie
unanim, decizia este luat prin majoritatea simpl de voturi, iar în caz de egalitate,
de preedintele comisiei de concurs; membrul / membrii care au obiecii îi
argumenteaz în scris opiniile separate.
(4) Secretarul comisiei de concurs consemneaz în fia de interviu i
evaluare, rezultatul interviului.
(5) Fia de interviu i evaluare se semneaz de preedinte, membrii comisiei
de concurs i secretar.
Art. 23.
(1) Dup susinerea interviului de ctre toi candidaii înscrii la concurs, în
conformitate cu calendarul concursului, pe baza aprecierilor consemnate în fiele de
interviu i evaluare, secretarul comisiei întocmete procesul-verbal cu rezultatele
probei interviului, conform Anexei nr. 1.4.
(2) Preedintele, membrii comisiei i secretarul comisiei verific procesulverbal i îl semneaz pe fiecare fil. Procesul-verbal cu rezultatele probei interviului
se public pe site-ul Administraiei Naionale a Penitenciarelor i al unitilor care au
posturi scoase la concurs, în cel mult o zi lucrtoare de la ultima dat a susinerii
probei.
(3) Rezultatele din procesul-verbal cu rezultatele probei interviului sunt
rezultate finale pentru proba interviului.

CAP. III
Dispoziii finale
Art. 24.
Candidaii care nu se prezint la proba interviului conform planificrii, sau
care nu au asupra lor documentele care atest identitatea, potrivit legii, sunt declarai
”absent” i sunt eliminai din concurs, în procesul-verbal cu rezultatele la proba
interviului fiind consemnat în mod corespunztor.
Art. 25.
Toate documentele create i gestionate de ctre comisia de concurs
(planificarea, ghidul de interviu, fia de interviu i evaluare, fiele de notie i
observaii, procesul-verbal cu rezultatele probei interviului, etc.), se claseaz în
dosarul de concurs, constituit conform O.M.J. nr. 3065/C/2020.
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ANEXA nr. 1.1
PENITENCIARUL (se va trece unitatea organizatoare)
Comisia de concurs
NR. …… din …….
MODEL GHID DE INTERVIU
PENTRU POSTUL ……
(se va întocmi pe baza profilului psihoprofesional care va fi pus la dispoziia
comisiei)
A. CERINE PSIHOPROFESIONALE CARE TREBUIE EVALUATE PRIN
PROBA INTERVIULUI - se vor lua din profilul psihoprofesional
EX: 1. CAPACITATEA DE A COMUNICA
2. CAPACITATEA DE A LUCRA ÎN ECHIPA
B. DEFINIREA CERINELOR PSIHOPROFESIONALE CARE TREBUIE
EVALUATE PRIN PROBA INTERVIULUI - se vor lua din profilul psihoprofesional
C. ÎNTREBRI/SPEE - va fi formulat un numr de întrebri i de spee ale
cror rspunsuri din partea candidailor pot evidenia potenialul acestora de a face
fa specificului postului i al mediului de lucru vizat i care pot facilita obinerea de
informaii semnificative despre acetia.
1. CAPACITATEA DE A COMUNICA
¾ ÎNTREBAREA/SPE 1
¾ ÎNTREBAREA/SPE 2
¾ ETC.
2. CAPACITATEA DE A LUCRA ÎN ECHIPA
¾ ÎNTREBAREA/SPE 1
¾ ÎNTREBAREA/SPE 2
¾ ETC.

x
x
x
x

D. STRUCTURA INTERVIULUI –
I. Stabilirea timpului alocat fiecrui candidat – X MINUTE, în funcie de :
timpul pentru studierea dosarului de înscriere la concurs,
timpul necesar discuiei efective cu candidatul (susinerea interviului),
timpul alocat discuiei de evaluare de la finalul interviului cu fiecare candidat
pentru stabilirea rezultatului admis / respins,
natura postului scos la concurs, numrul de întrebri i spee formulate,
numrul de candidai i alte aspecte de natur organizatoric.
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II. Parcurgerea etapelor interviului cu fiecare candidat:
x studierea de ctre preedintele i membrii comisiei de concurs a
dosarului de înscriere la concurs,
x desfurarea efectiv a interviului cu fiecare candidat, conform
planificrii i cu respectarea timpului alocat fiecrui candidat,
x discuia de la finalul interviului cu fiecare candidat pentru stabilirea
rezultatului admis / respins i evaluarea cu rezultatul admis / respins.
III. Stabilirea ordinii în care vor fi adresate fiecrui candidat în parte
întrebrile i speele, a întrebrilor i speelor pentru care este responsabil fiecare
membru al comisiei de concurs în timpul interviului:
x nominalizarea preedintelui i membrilor comisiei care vor adresa
întrebrile din prezentul ghid i care sunt sarcinile de observare pe care
trebuie s le îndeplineasc în aceast perioad de timp,
x în timpul desfurrii interviului, conform ghidului de interviu,
persoanele desemnate din comisia de concurs adreseaz toate
întrebrile/speele întocmite pentru prima cerin, dup care se trece la
întrebrile/speele pentru cerina/cerinele urmtoare.

COMISIA DE CONCURS (grad, nume, prenume i semntur)
PREEDINTE: …………………………
MEMBRI:
..………………………..
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
SECRETAR:
…..……………….…….

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



www.anp-just.ro



MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 783 bis/27.VIII.2020

11


ANEXA nr. 1.2
UNITATE ORGANIZATOARE………………………………...
NUME,PRENUME CANDIDAT………………………………..
CNP………………………………………………………………
POSTUL PENTRU CARE CANDIDEAZ……………………
UNITATEA PENTRU CARE CANDIDEAZ ………..
DATA SUSINERII INTERVIULUI……/……/……….
FIA DE INTERVIU I EVALUARE
I.

INTERVIU*

CERIN NR……ÎNTREBAREA/SPEA NR ……
RSPUNS……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
ÎNTREBRI SUPLIMENTARE I RSPUNSURILE CANDIDATULUI
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
CERIN NR……ÎNTREBAREA/SPEA NR ……
RSPUNS……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
ÎNTREBRI SUPLIMENTARE I RSPUNSURILE CANDIDATULUI
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………….…………..
CERIN NR……ÎNTREBAREA/SPEA NR ……
RSPUNS……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
ÎNTREBRI
SUPLIMENTARE
I
RSPUNSURILE
CANDIDATULUI
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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CERIN NR……ÎNTREBAREA/SPEA NR ……
RSPUNS……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
ÎNTREBRI
SUPLIMENTARE
I
RSPUNSURILE
CANDIDATULUI
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….…
AM LUAT LA CUNOTIN CONINUTUL FIEI DE INTERVIU I EVALUARE I
SUNT /NU SUNT DE ACORD CU CELE CONSEMNATE.
FORMULEZ URMTOARELE OBIECII
…………..………………………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………………………
……………..……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
NUMELE,PRENUME I SEMNTURA CANDIDATULUI**
…………………………………………………………………………………………………
COMISIA DE CONCURS (grad, nume, prenume i semntur)
PREEDINTE: …………………………
MEMBRI:
..………………………..
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
SECRETAR:
…..……………….…….
* Pentru mai mult operativitate în desfurarea interviului, dup întocmirea i semnarea ghidului de interviu,
secretarul comisiei de concurs completeaz Fia de interviu pentru fiecare candidat, cu urmtoarele elemente: datele de
identificare, cerinele stabilite i numrul de întrebri/spee pentru fiecare cerin
** Dac Fia de interviu conine mai multe pagini, candidatul semneaz de luare la cunotin pe fiecare pagin, în
colul din dreapta jos, cu excepia ultimei pagini pe care semneaz în spaiul special destinat

II.

EVALUARE

NUME, PRENUME CANDIDAT………………………………..
CNP………………………………………………………………
Decizia comisiei privind aprecierea final a candidatului (ADMIS/RESPINS):
………………………………………………………………………………………..
COMISIA DE CONCURS (grad, nume, prenume i semntur)
PREEDINTE: …………………………
MEMBRI:
..………………………..
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
SECRETAR:
…..……………….…….
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ANEXA nr. 1.3
UNITATE ORGANIZATOARE………………………………...
NUME, PRENUME CANDIDAT………………………………..
POSTUL PENTRU CARE CANDIDEAZ……………………
UNITATEA PENTRU CARE CANDIDEAZ ………..
DATA SUSINERII INTERVIULUI……/……/……….
NUME, PRENUME EVALUATOR……………………………
FIA DE NOTIE I OBSERVAII
INFORMAII RELEVANTE PENTRU INTERVIU OBINUTE DIN DOSARUL DE
CANDIDAT……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
CERIN NR……ÎNTREBAREA/SPEA NR ……
NOTIE I OBSERVAII……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
CERIN NR……ÎNTREBAREA/SPEA NR ……
NOTIE I OBSERVAII……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
CERIN NR……ÎNTREBAREA/SPEA NR ……
NOTIE I OBSERVAII……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
CERIN NR……ÎNTREBAREA/SPEA NR ……
NOTIE I OBSERVAII……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
IMPRESIA GENERAL………………………………………………………………………
......………………………………………………………………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………………………
(se vor trece aspectele pe care evaluatorul le consider relevante pentru discuia final în vederea evalurii candidatului (ex. „a
vorbit foarte repede”, „vestimentaie îngrijit”, „îi argumenteaz afirmaiile”, „foarte emotiv” etc.)

DECIZIA privind aprecierea candidatului (ADMIS/RESPINS): …………………………
GRAD, NUME, PRENUME I SEMNTUR EVALUATOR
…………………………………………………………………………………………………
*Dac Fia de notie i observaii conine mai multe pagini, evaluatorul semneaz pe fiecare pagin,
în colul din dreapta jos, cu excepia ultimei pagini pe care semneaz în spaiul special destinat.
Str. Maria Ghiculeasa nr. 47, sector 2 Bucureti, România



www.anp-just.ro



14

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 783 bis/27.VIII.2020


ANEXA nr. 1.4
UNITATE ORGANIZATOARE………………………………...
COMISIA DE CONCURS………………………………………
Nr. ………….. din …………………….

PROCES-VERBAL
cu rezultatele obinute la proba interviului
de ctre candidaii înscrii la concursul organizat pentru ocuparea
postului vacant de…….
Noi, comisia format din:
(grad, nume, prenume), preedinte;
(grad, nume, prenume),
(grad, nume, prenume),
…
(grad, nume, prenume), membri i
(grad, nume, prenume), secretar,
constituit în baza deciziei directorului general al Administraiei Naionale a
Penitenciarelor nr…. din ………, în zilele de …………., am susinut proba interviului
cu candidaii înscrii la concursul organizat pentru ocuparea postului/posturilor
vacant/vacante de…………..
În urma desfurrii probei interviului, candidaii au obinut urmtoarele
rezultate:
UNITATEA CARE SCOATE POSTUL LA CONCURS……………
NUMRUL I DENUMIREA POSTURILOR SCOASE LA CONCURS ……..
Nr.
Nume, prenume tat, prenume
Rezultatul
Observaii
crt.
candidat
ADMIS/RESPINS
1.
2.
3.
4.
UNITATEA CARE SCOATE POSTUL LA CONCURS……………
NUMRUL I DENUMIREA POSTURILOR SCOASE LA CONCURS ……..
Nr.
Nume, prenume tat, prenume
Rezultatul
Observaii
crt.
candidat
ADMIS/RESPINS
1.
2.
3.
4.
Proba interviului are caracter eliminatoriu, se evalueaz cu ADMIS/RESPINS
i nu poate fi contestat.
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Candidaii declarai ADMIS la proba interviului se vor prezenta în data de
….., ora….. la sediul ………………….. pentru susinerea urmtoarei probe de
concurs ……
COMISIA DE CONCURS (grad, nume, prenume i semntur)
PREEDINTE: …………………………
MEMBRI:
..………………………..
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
SECRETAR:
…..……………….…….

OBSERVATORI SINDICALI
……………………………….
Not:Dac procesul-verbal conine mai multe pagini, comisia de concurs i observatorii sindicali vor semna pe fiecare pagin.
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Anexa nr. 2
Metodologia pentru desfurarea probei practice
de verificare a abilit ilor de utilizare a calculatorului
Art. 1
Prezentarea domeniilor de competen 
(1) Domeniile de competen  pentru proba practic de verificare a abilit ilor de
utilizare a calculatorului se departajeaz pe dou niveluri, care se vor lua în considerare
la cerin ele specifice pentru sus inerea concursului.
(2) Fiecare nivel con ine cinci domenii de competen :
a. Utilizarea computerului i organizarea fiierelor
b. Informa ie i comunicare
c. Editoare de texte
d. Editoare de calcul tabelar
e. Prezentri
Art. 2
Prezentarea pe niveluri a elementelor con inutului domeniilor de competen 
Nivelul 1
a.
Utilizarea computerului i organizarea fiierelor
x Pornirea/oprirea corect/repornirea calculatorului;
x Autentificarea pe un sistem de calcul cu ajutorul unui nume de utilizator i o parol;
x Spa iul de lucru - Desktop: data i ora, volumul, op iuni desktop de afiare (de
exemplu: op iuni pentru fundal, protejarea ecranului - screen saver, diverse op iuni
de setare). Utilizarea op iunii Print Screen – Tiprete ecranul;
x Pictograme – în elegere i lucrul cu pictograme;
x Ferestre: descriere, opera ii cu ferestre;
x Butonul Start – func ii i navigare în meniuri;
x Vizualizarea componentelor de baza ale calculatorului (Meniul System);
x Setarea tastaturii de lucru i schimbarea op iunii pentru alt limb;
x Medii de stocare, director, fiier: identificare, propriet i, vizualizare con inut;
x Unit i de msur pentru fiiere i directoare;
x Opera ii cu directoare i fiiere: creare, copiere, mutare, tergere i recuperarea
din Recycle Bin, cutare, redenumire, sortare dup nume, tip, data modificrii,
crearea unei scurtturi (shortcut), recunoaterea tipurilor obinuite de fiiere
(procesare de text, calcul tabelar, prezentri, imagini, audio, video, comprimate),
arhivarea i dezarhivarea. Gruparea fiierelor într-o structur de directoare;
x Realizarea unei copii de siguran  pe un suport extern;
x Schimbarea discului de lucru curent;
x Schimbarea directorului de lucru curent;
x Tiprirea la imprimant a unui fiier;
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b.
Informa ie i comunicare
x Internet i WWW (World Wide Web) – în elegerea i diferen ierea termenilor;
x Definirea termenilor: URL, hyperlink, ISP;
x Programe client pentru accesarea Internet-ului - browsere web (elemente generale
de interfa  i utilizarea acestora) – adresare de pagini pe Internet;
x Motoare de cutare – defini ie, rol i cutare unei informa ii folosind un cuvânt sau
fraze;
x Descrcarea informa iilor de pe Internet;
x Pota electronic: avantajele folosirii; modul de construire i structura unei adrese
de mail; eticheta lucrului în re ea;
x Programe de pot electronic: Microsoft Outlook – elemente generale de interfa 
i utilizarea acestora, citirea, întocmirea, trimiterea, rspunderea la mesaje,
redirec ionarea unui mesaj;
x Folosirea facilit ii „ataare fiiere” la trimiterea de mesaje de pot electronic.
c.
Editoare de texte
x Deschiderea / închiderea unei aplica ii de procesare de text;
x Deschiderea / închiderea unui document;
x Crearea unui document nou;
x Salvarea unui document;
x Ini ializarea paginii de lucru;
x Introducerea textului într-un document, func ia „Anulare”;
x Introducerea simbolurilor i caracterelor speciale;
x Selectarea informa iilor – caracter, cuvânt, linie, paragraf, întregul document;
x Cutarea i înlocuirea textului;
x Copierea, mutarea, tergerea textului - folosirea comenzilor „Copiere”, „Lipire”,
„Decupare”;
x Schimbarea dimensiunii i tipului caracterelor;
x Folosirea stilului: bold (caractere aldine), italice (caractere cursive) i subliniere;
x Alinierea textului în cadrul documentului;
x Utilizarea culorilor pentru text i fundal;
x Folosirea listelor (numerotare, marcatori);
x Inserarea i formatarea tabelelor într-un document;
x Inserarea, alinierea i dimensionarea imaginilor. Încadrarea imaginilor în text;
x Antet i subsol, introducerea i alinierea de text sau imagini, autopaginarea;
x Trecerea în revist a documentului – examinare înaintea imprimrii;
x Folosirea op iunilor de baz pentru tiprire - fereastra Imprimare;
x Tiprirea documentului utilizând una din imprimantele instalate.
d.
Editoare de calcul tabelar
x Deschiderea / închiderea aplica iei;
x Crearea i salvarea unei foi/registru de calcul;
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x Ini ializarea paginii de lucru;
x Introducerea de informa ii într-o celul: numere, text, simboluri;
x Formatarea textului: font, dimensiune, stil, culoare, orientare;
x Selectarea unei celule sau a unui grup de celule adiacente sau neadiacente, a
unei linii, a unui rând;
x Copierea/mutarea con inutului unei celule într-o alt celul a aceleiai foi de calcul
sau a altei foi de calcul active;
x Copierea unor elemente dintr-un editor de texte;
x tergerea unei celule sau a unui grup de celule adiacente, a unei linii, a unui rând;
x Inserarea de rânduri/coloane;
x Modificarea dimensiunilor liniilor i coloanelor;
x Stabilirea tipurilor de margini utilizate pentru o celul sau un grup de celule;
x Formule aritmetice i logice pentru adunri, scderi, înmul iri i împr iri. Utilizarea
acestora cu datele existente în celule;
x Tiprirea unei sec iuni a foii de calcul, a unui grup de celule adiacente, a foii de
calcul active sau a unui registru de calcul;
e.
Prezentri
x Pornirea / închiderea aplica iei Power Point;
x Crearea / deschiderea / salvarea unei prezentri;
x Crearea / tergerea diapozitivelor (slide);
x Alegerea caracteristicilor pentru diapozitiv (slide) – modificarea acestora;
x Inserarea unui text;
x Inserarea unei imagini;
x Folosirea instrumentelor Copiere, Decupare, Lipire pentru a copia text, imagine,
diapozitive în cadrul unei prezentri sau între mai multe prezentri active;
x Copierea unor elemente dintr-un editor de texte;
x tergerea obiectului selectat;
x Reordonarea diapozitivelor într-o prezentare;
x Formatarea textului – corp de liter, stil, mrime, culori, centrare, aliniere;
x Redimensionarea i mutarea casetelor text într-un diapozitiv;
x Inserarea unei imagini – modificarea propriet ilor imaginii, mutarea ei în alt
diapozitiv, adugarea de efecte de contur pentru obiect;
x Adugarea de efecte de tranzi ie a diapozitivelor;
x Selectarea formatului de ieire prezentare pe ecran (on-screen show);
x Tiprirea diapozitivelor în diferite formate.
f.

Utilizarea aplica iei de editare a fiierelor audio-video (exclusiv pentru
posturile de agent tehnic – domeniul reintegrare social)

x Lansarea aplica iei de editare a fiierelor audio-video;
x Copierea unui fiier audio-video de pe un mediu de stocare extern (CD, DVD) pe
hardul calculatorului;
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x Deschiderea unui fiier audio-video i utilizarea aplica iei de editare a fiierelor
audio-video;
x Copiere fiiere în aplica ia de editare a fiierelor audio-video;
x Editare secven e audio-video;
x Realizare de titluri/texte;
x Salvarea noului fiier audio-video editat;
x Copierea fiierului audio-video rezultat pe un mediu de stocare extern;
x Partajarea (utilizarea op iunii „trimitere ctre”) fiierului audio-video rezultat în
urma editrii.
Not: În momentul scoaterii la concurs a posturilor vacante de agent tehnic –
domeniul reintegrare social, în anunul de concurs, se va preciza aplicaia de
editare a fiierelor audio-video ce va fi utilizat.

Nivelul 2
Acest nivel conine toate elementele de competen din Nivelul 1 i în plus
urmtoarele elemente:
a.
Utilizarea computerului i organizarea fiierelor
x Închiderea unei aplica ii care nu rspunde.
x Schimbarea configura iei ecranului de lucru: dat i or, volumul, op iuni de afiare
a desktop-ului;
x Operaii cu directoare i fiiere: tergerea definitiv, vizualizarea con inutului,
determinarea dimensiunii, schimbarea strii fiierului (numai citire, etc);
x Utilizarea bibliotecilor pentru accesarea fiierelor i directoarelor: no iuni generale,
deschiderea unei biblioteci, includerea/eliminarea directoarelor într-o / dintr-o
bibliotec, crearea unei biblioteci
x Editarea textului simplu - Notepad
x Calculator
x Imprimant (instalarea unei noi imprimante, stabilirea unei imprimante ca implicit.
Vizualizarea stadiului în care se afl procesul de tiprire, oprirea unui proces de
tiprire, repornirea tipririi unui document, revocarea unui proces de tiprire).
x Instalarea i dezinstalarea unei aplica ii software;
x Taste speciale Windows;
x Tastele func ionale, rol;
x Virui informatici i antivirui – cunotin e despre virui, atacuri i protec ie.
b.
Informaie i comunicare
x Host i client – diferen e;
x Servicii i protocoale folosite de re eaua Internet;
x În elegerea termenilor RSS (Really Simple Syndication), cookie & cache, site web
protejat, criptare a datelor, certificat digital;
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x Programe client pentru accesarea Internet-ului - browsere (afiarea/ascunderea
diferitelor bare de instrumente; afiarea/blocarea pop-up; afiarea/blocarea cookies;
organizarea paginilor favorite; Utilizarea istoricului de navigare;
x Salvarea unei pagini de internet în format txt sau html;
x Imprimarea unei pagini web;
x Configurarea paginii home;
x Motoare de cutare – alegerea/schimbarea unui motor de cutare, cutarea
complex prin combinarea criteriilor dup care se folosete cutarea;
x Pota electronic – în elegerea termenilor phishing, spam;
x Programe de pot electronic: Microsoft Outlook
 modificarea setrilor aplica iei, crearea i utilizarea unei liste de distribu ie,
trimiterea unui mesaj cu o prioritate mare sau redus, semnalizarea mesajelor,
sortarea mesajelor, cutarea unui mesaj dup expeditor, subiect sau con inut;
înlturarea antetelor din mesaj;
 Crearea de foldere, mutarea mesajelor între ele;
x Accesarea csuЮei de poЬt electronic prin Webmail – exemple de furnizori de
pot electronic prin intermediul Webmail;
x Aprarea împotriva viruilor – cunoaterea modului de rspândire folosind fiierele
ataate i cunotin e de baz de protec ie în acest caz.
c.
Editoare de texte
x Salvarea unui document sub alt format (de exemplu text, rich text format, html, etc)
x Afiarea i ascunderea caracterelor neprintabile;
x Spa ierea rândurilor;
x Copierea formatului unui text selectat;
x Folosirea i setarea tabulatorilor: aliniere stânga, dreapta, centru, pe punctul
zecimal, pozi ionarea tabulatorilor;
x Utilizarea instrumentelor de pe bara de desenare;
x Inserarea i formatarea graficelor;
x Nota de subsol sau de sfârit de text;
x Utilizarea func iilor colaborative pe document: urmrirea modificrilor, inserarea
de comentarii;
x Corectarea greelilor de ortografie i a celor gramaticale - folosirea func iei de
corectare ortografic i gramatical;
x Op iunea „Trimite ctre...”;
x Op iunea trimitere într-o prezentare;
x Op iunea „Scrisori i coresponden e”.
d.
Editoare de calcul tabelar
x Salvarea unei foi/registru de calcul sub alt format;
x Moduri de vizualizare;
x Formatarea documentului: adugare antet i subsol, introducere numere pagin,
etc.;
x Formatarea celulelor în conformitate cu tipul de date con inut;
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x Copierea/mutarea con inutului unei foi de calcul într-un registru nou sau în alt
registru;
x Cutarea/înlocuirea con inutului unei celule;
x Unirea celulelor i stabilirea tipului de aliniere;
x Sortarea datelor dup unul sau mai multe criterii;
x Completarea automat a unei serii de date (autofill);
x Folosirea func iilor: min, max, count, sum, average;
x Folosirea referin ei relative, absolut sau mixt a unei celule în formule sau func ii;
x Diagrame i grafice realizate cu ajutorul datelor din registru de calcul;
x Editarea i modificarea unei diagrame sau a unui grafic;
x Schimbarea tipului diagramei;
e.
Prezentri
x Deschiderea unei prezentri existente – modificarea i salvarea prezentrii
x Setarea grosimii liniei, stilului i culorilor unei casete text;
x Inserarea obiectelor grafice în prezentare: linii, casete, cercuri;
x Modificarea pozi iei i aspectului unui obiect grafic - mutarea, mrime, culoare,
umbriri;
x Crearea unei diagrame;
x Modificarea structurii unei diagrame;
x Crearea de diferite tipuri de diagrame: bar chart, pie chart, etc.
x Copierea unei diagrame dintr-o aplica ie de calcul tabelar;
x Adugarea de efecte de anima ie;
x Schimbarea efectelor de anima ie preselectate;
x Folosirea instrumentelor de navigare pe ecran;
x Ascunderea unui /unor diapozitive;
x Inserarea unui Slide Master;
Art. 3
Organizarea/Desfurarea probei
(1) Subiectele pentru proba practic se stabilesc de ctre membrii specialiti în
informatic din cadrul subcomisiei de concurs, pe baza tematicii i a bibliografiei de
concurs, în concordanЮ cu nivelul, domeniul i specificul func iilor pentru care se
organizeaz concursul.
(2) Subiectele se elaboreaz de aa natur încât candidatul s lucreze efectiv cu
aplica iile informatice din aria de interes.
(3) Finalizarea cu succes a opera iilor solicitate se concretizeaz prin tiprirea la
imprimant sau observarea vizual direct de ctre membrii specialiti în informatic din
cadrul subcomisiei de concurs a rezultatelor ob inute de candidat, acordându-se
punctajul corespunztor pentru realizarea cu succes, realizarea par ial sau eecul
opera iilor solicitate în cadrul probei practice.
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(4) Membrii specialiti în informatic din cadrul subcomisiei de concurs elaboreaz
un numr de 10 subiecte pe test; fiecare subiect are alocate 10 puncte; un subiect poate
cuprinde maxim cinci elemente de con inut, aa cum au fost descrise acestea la art. 2.
(5) Baremele de evaluare i notare cu punctele aferente fiecrui subiect se
întocmesc de ctre membrii specialiti în informatic din cadrul subcomisiei de concurs
i se afieaz la centrul de concurs, imediat dup finalizarea probei practice.
(6) Numrul de variante de teste, termenele i procedurile de elaborare vor ine
cont de reglementrile legale în domeniu i de cerin ele din documenta ia de concurs.
(7) Variantele de teste se stabilesc în ziua sus inerii probei practice i sunt pstrate
în plicuri sigilate.
(8) În func ie de modul de testare stabilit de comisia de concurs, plicul cu subiectele
se alege de ctre un candidat, care semneaz în procesul-verbal de extragere a variantei
de test, sau fiecare candidat în parte, extrage, din setul de plicuri, câte un plic cu
subiectele de test. În acest din urm caz, se completeaz un tabel cu numele candida ilor
i numrul de test selectat, semnat de fiecare candidat, care constituie anex la
procesul-verbal de extragere a variantelor de test.
(9) Termenii tehnici din cadrul subiectelor se exprim în limba român. Dac pe
calculatoarele de testare, interfe ele sunt în limba englez, membrii specialiti în
informatic din cadrul subcomisiei de concurs ofer candida ilor clarificri în limba
englez pentru termenii tehnici exprima i în limba român în cadrul subiectelor (de
exemplu: pentru op iunea „Salvare ca …”, candida ii se informeaz c vor utiliza
op iunea „Save as …”).
(10) În cazul în care candida ii susin acelai test, condi iile impuse pentru
sus inerea testului se stabilesc, în aa fel încât, s nu poat fi permis comunicarea între
candida i.
(11) Testele se sus in la centrul de concurs sau la unit ile stabilite în documenta ia
de concurs.
(12) Tipurile de calculatoare, sistemele de operare i suita Office pe care candida ii
sus in testele se stabilesc în documenta ia de concurs. Calculatoarele se configureaz
astfel încât s asigure suportul hardware i software necesar sus inerii probei practice,
conform nivelului de competen e stipulat în cerin ele specifice.
(13) În con inutul fiierelor create în baza punctelor c), d) i e) ale celor dou niveluri
candidatul utilizeaz obligatoriu diacritice aferente limbii române.
(14) Spa iile în care se desfoar probele practice i numrul de calculatoare pus
la dispozi ie, se stabilesc de comisia de concurs, în concordan  cu numrul de candida i
înscrii.
(15) În situa ia în care proba practic de verificare a abilit ilor de utilizare a
calculatorului nu se poate realiza în unit ile sistemului administra iei penitenciare, din
motive ce in de resurse logistice, aceasta se poate sus ine, sub supravegherea comisiei
de concurs, în loca ii i pe echipamentele puse la dispozi ie de ter i, gratuit sau pe baz
de contract.
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(16) Comisia de concurs va ine cont de numrul de candida i i echipamentele
disponibile, astfel încât, componen a seriilor de candida i s permit desfurarea în
condi ii optime a probei practice. Timpul alocat pentru sus inerea probei practice se
stabilete de membrii specialiti în informatic din cadrul subcomisiei de concurs, în
func ie de numrul de candida i, echipamentele disponibile i complexitatea subiectelor.
(17) Supravegherea candida ilor se realizeaz de ctre comisia de concurs.
(18) La expirarea timpului alocat sus inerii probei practice, se dispune tiprirea
la imprimant a documentelor, dac acestea au fost solicitate în cadrul subiectelor probei
practice i/sau încetarea lucrului la calculator.
(19) În cazul în care, serii diferite de candida i sus in proba practic pe aceleai
calculatoare, membrii specialiti în informatic din cadrul subcomisiei de concurs elimin
informa iile/datele/fiierele create de candida ii seriei anterioare sau subiectele sunt de
aa manier create, astfel încât, o serie s nu poat utiliza, în sus inerea probei,
informa iile/datele/fiierele create de seria anterioar.
(20) Fiierele create de candida i în timpul probei practice se salveaz pe
suporturi externe (CD/DVD etc.), care se arhiveaz împreun cu documenta ia de
concurs.
(21) Toate documentele rezultate în sus inerea probei practice se semneaz de
ctre preedintele comisiei de concurs i membrii acesteia.
(22) Imprimatele rezultate la definitivarea probei practice, dac acestea au fost
solicitate în cadrul subiectelor de evaluare, care vor avea înscrise numele candidatului,
data sus inerii probei i sintagma :„Documentele tiprite i fiierele sunt conforme cu
rezultatele probei practice sus inute.”, se citesc i se semneaz de candida i.
(23) În timpul desfurrii probei practice, candida ii nu au voie s foloseasc
decât software/hardware aprobat i instalat/configurat pe echipamentele puse la
dispozi ie de comisia de concurs. Candida ilor le este strict interzis comunicarea prin
orice mijloace existente cu alte persoane, cu excep ia comunicrii cu membrii comisiei
de concurs.
(24) Membrii comisiei de concurs nu au dreptul s dea indica ii tehnice sau s
fac corec ii procedurale ce in de rezolvarea subiectului, decât în situa ia în care,
comisia de concurs a stabilit apriori c, în cazul în care candidatul nu poate s rezolve
un pas din subiect de care depinde urmtorul pas, se trece mai departe de membrii
specialiti în informatic din cadrul subcomisiei de concurs, pierzând toate punctele
aferente pasului respectiv.
(25) Abaterile candida ilor de la prevederile care reglementeaz sus inerea
concursului, constatate de comisia de concurs pe timpul derulrii probei practice,
consemnate în proces-verbal adus la cunotin  i semnat de candidat, conduc la
anularea probei i declararea candidatului „RESPINS”. În situa ia în care candidatul
refuz s semneze, comisia de concurs consemneaz acest lucru în procesul-verbal.
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Art. 4
Aprecierea candida ilor
Evaluarea se realizeaz de membrii specialiti în informatic din cadrul
subcomisiei de concurs, pe baza observa iei vizuale, a imprimatelor i formatului
electronic al fiierelor salvate de concuren i, în func ie de criteriile i punctajul prevzut
în baremele de evaluare i notare.
Art. 5
Baremul minim
(1) Proba practic de verificare a abilit ilor de utilizare a calculatorului este prob
eliminatorie, în urma creia candidatul este declarat „ADMIS” sau „RESPINS”.
(2) Pentru a fi declarat admis, candidatul trebuie s acumuleze minimum 70 de
puncte.
Art. 6
Procesul-verbal
(1) Candida ii care îndeplinesc cel pu in baremul minim prevzut pentru prob,
sunt declara i “ADMIS”.
(2) Neîndeplinirea baremului minim prevzut, duce la declararea candidatului
“RESPINS”.
(3) Dup finalizarea probei practice, rezultatele ob inute de ctre candida i se
consemneaz într-un proces-verbal, semnat de ctre to i membrii comisiei de concurs,
cu aprecierea “ADMIS” sau ”RESPINS”, având la baz baremul prevzut la art. 5.
(4) Rezultatele probei practice de verificare a abilit ilor de utilizare a
calculatorului se public pe site-ul Administraiei Naionale a Penitenciarelor i al
unitilor care au posturi scoase la concurs, în cel mult o zi lucrtoare de la ultima dat
a sus inerii probei.
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Anexa nr. 3

Metodologia pentru desfurarea probei sportive
pentru evaluarea performanei fizice

Capitolul I
Prevederi generale cu privire la proba sportiv pentru evaluarea performanei fizice

Art.1
(1) Prin proba sportiv pentru evaluarea performan ei fizice, se urmrete realizarea

selec iei candida ilor care dovedesc, prin parcurgerea traseului aplicativ, c de in abilit ile
fizice, motrice i de coordonare, necesare exercitrii profesiei de poli ist de penitenciare, care
activeaz în domeniul siguran a de inerii i regim penitenciar în sistemul administra iei
penitenciare.
(2) Traseul aplicativ este conceput cu 12 elemente/obstacole de evaluare a aptitudinilor
fizice specifice misiunilor i procedurilor de reac ie a poli itilor de penitenciare, în misiunile
operative i în solu ionarea incidentelor critice i opera ionale din sistemul penitenciar,
respectiv 11 obstacole fizice i sosirea, considerat al 12 element de traseu.
(3) Evaluarea performan ei fizice a candida ilor, ca prob eliminatorie în cadrul
concursului, const în parcurgerea obligatorie, în întregime i în limitele marcajului stabilit, a
traseului aplicativ i a tuturor elementelor i obstacolelor care îl compun.
(4) Specifica iile tehnice i modul de dispunere în teren a elementelor de evaluare a
aptitudinilor fizice i obstacolelor din cadrul traseului aplicativ sunt stabilite conform Anexei
nr.1 i Anexei nr. 2 la prezenta metodologie.
(5) Desfurarea parcurgerii probei de evaluare a performan ei fizice, de ctre fiecare
candidat, se poate înregistra video, de la semnalul de start pân la semnalul de sosire.
(6) Candida ii se evalueaz cu calificativele ”ADMIS” sau ”RESPINS”, conform prezentei
metodologii, respectiv parcurgerea traseului în baremul de timp stabilit pentru fiecare categorie
i ob inerea a minim 9 puncte din cele 12 alocate probei.
Art.2
(1) Pentru fiecare element parcurs corect sau obstacol depit conform prezentei
metodologii, candidatul primete 1 punct, respectiv 12 puncte pentru întregul traseu parcurs
corect.
(2) Parcurgerea unui element de traseu sau depirea unui obstacol în alt mod decât cel
descris în prezenta metodologie duce, dup caz, la :
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a) penalizarea candidatului cu 1 (un) punct pentru fiecare element de înclcare a modului
corect de parcurgere a obstacolului, însemnând scderea, din totalul de 12 puncte alocate
traseului, a punctelor penalizare astfel acumulate, aa cum este prevzut în prezenta
metodologie.
b) declararea ca ” RESPINS”, în cazul nedepirii obstacolului sau depirii acestuia în alt
mod decât cel stabilit pentru parcurgere a traseului, aa cum este prevzut în prezenta
metodologie.
(3) Punctele ob inute în condi iile alin. (1) i (2) sunt validate numai dac cel evaluat
finalizeaz parcurgerea traseului aplicativ, parcurgând toate obstacolele în baremul maxim de
timp alocat, conform anexei nr.2 la prezenta metodologie.
(4) Dup finalizarea probei, penalizrile acumulate sunt consemnate în borderoul de
concurs i sczute din totalul de 12 puncte alocate probei (respectiv, câte un punct pentru
fiecare element de obstacol realizat în mod necorespunztor), cu excep ia situa iilor în care
candidatul se afl în unul dintre cazurile de eliminare din concurs, prevzute la art.3.
(5) Candida ii au dreptul la parcurgerea traseului aplicativ o singur dat, conform
planificrii aprobate de ctre preedintele comisiei de concurs i, indiferent de cauze sau
motive invocate, pe timpul i dup sus inerea probei, nu se admit reexaminri sau repetri.
(6) Traseele de deplasare între elementele i obstacolele stabilite în cadrul probei de
concurs fac parte integrant din aceasta, sunt obligatorii de respectat de ctre candida i i se
evalueaz în mod corespunztor de ctre membrii specialiti din subcomisia de concurs.
Art.3
(1) Constituie situa ii de eliminare din concurs i declararea candidatului ca „RESPINS”
oricare dintre urmtoarele situa ii:
a) abandonul,
b) accidentarea de natur s provoace întreruperea probei sau nerealizarea baremelor
stabilite;
c) depirea baremului maxim de timp alocat;
d) ob inerea a mai pu in de 9 puncte, dup parcurgerea probei;
e) neparcurgerea unui element sau nedepirea unui obstacol;
f) doborârea unui obstacol, în întregime sau elemente ale acestuia;
g) nerespectarea traseului de deplasare, marcat;
h) doborârea elementelor de marcare a traseului.
i) aducerea de modificri obstacolelor sau elementelor de delimitare ale culoarelor ce
urmeaz a fi parcurse.
j) alte situa ii, aa cum sunt ele stabilite în descrierea fiecrui obstacol din prezentele
instruc iuni.
(2) Trecerea de la alergare la mers a candida ilor nu se consider abandon.
(3) Pe timpul parcurgerii traseului aplicativ, atunci când integritatea fizic a candidatului
sau a membrilor specialiti din subcomisia de concurs sunt puse în pericol sau în cazul
constatrii unei dintre situa iile care atrag respingerea candidatului, membrii specialiti din
subcomisia de concurs intervin i opresc candidatul, declarându-l „RESPINS”.
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Art.4
(1) Este declarat „ADMIS” candidatul care finalizeaz proba în limita baremului maxim
de timp alocat i ob ine minim 9 puncte, dup calculul punctelor penalizare.
(2) Punctajele ob inute de ctre candida i conform fielor evaluatorilor, timpul de
parcurgere a probei i calificativele acordate (Admis/Respins) se consemneaz în fia
individual de evaluare a performan ei fizice, iar candida ii semneaz de luare la cunotin .
Art.5
Preedintele comisiei de concurs are urmtoarele obliga ii privind organizarea i
desfurarea probei:
a) rspunde de asigurarea condi iilor pentru desfurarea probei sportive;
b) verific respectarea normelor privind amenajarea spa iilor i traseului destinate
desfurrii probei sportive;
c) întocmete împreun cu membrii specialiti din subcomisia de concurs instructajul
privind modul de desfurare a probei;
d) urmrete ca aprecierea candida ilor s se efectueze în conformitate cu normele i
baremele stabilite i verific modul de completare a fielor individuale de evaluare a
performan ei fizice;
e) verific modul de completare a borderoului cu rezultatele ob inute la proba sportiv
pentru evaluarea performan ei fizice de ctre secretarul comisiei.
Art.6
(1) Proba se execut în inut sportiv decent, adecvat condi iilor specifice lucrului în
sala de sport.
(2) Instructajul privind desfurarea probei i normele de securitate i sntate în munc
se realizeaz înainte de începerea probei, pe baz de semntur, de ctre preedintele
comisiei de concurs sau de ctre un membru al comisiei desemnat de ctre acesta.
Art.7
(1) Candida ii sunt rspunztori de eventualele accidentri pe timpul efecturii înclzirii,
ateptrii pentru executarea probei, pe timpul i dup desfurarea probei, cauzate de
nerespectarea normelor prelucrate sau de execu iile greite.
(2) Pregtirea organismului pentru efort i influen area selectiv a aparatului locomotor se
desfoar individual, în spa iul destinat acestei activit i, altul decât cel de desfurare a
probei, sub supravegherea unei persoane desemnate de ctre preedintele comisiei de
concurs.
(3) Înaintea parcurgerii traseului aplicativ, membrii specialiti din subcomisia de concurs
prezint candida ilor elementele, modul corect de execu ie a acestora, restric iile, penalizrile,
precum i procedura de apreciere a probei.
(4) La începutul fiecrei zile de desfurare a probei, înaintea începerii primei evaluri,
preedintele comisiei de concurs, împreun cu membrii specialiti din subcomisia de concurs,
efectueaz remsurarea traseului aplicativ i verificarea tuturor elementelor i obstacolelor ce
intr în componen a acestuia, cu privire la starea fizic i modul de dispunere în cadrul traseului,
precum i starea de func ionare a cronometrelor.
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(5) Proba sportiv pentru evaluarea performan ei fizice se desfoar sub supraveghere
medical, asigurat de ctre centrul de concurs, în vederea acordrii primului ajutor candida ilor
sau membrilor comisiei, în caz de nevoie.
Art.8
(1) Fiecare candidat parcurge traseul aplicativ în prezen a a cel pu in trei martori asisten i
din rândul candida ilor.
(2) În cazul în care, din considerente organizatorice, nu exist posibilitatea obiectiv de
asigurare a minim 3 martori asisten i, numrul acestora se asigur sau se completeaz, dup
caz, cu personal din cadrul centrului de concurs, cu acordul anterior al candidatului, manifestat
prin semntur.
(3) Pe timpul desfurrii probei, nu sunt admise indica ii metodice din partea comisiei, a
personalului desemnat pentru organizarea probei sau martorilor asisten i.
Art.9
(1) Desfurarea probei se poate amâna prin dispozi ia preedintelui comisiei de concurs,
în urmtoarele situa ii:
a) temperatura ambiental sau condi iile slii sunt improprii desfurrii probei;
b) cronometrul electronic nu func ioneaz din motive tehnice, candida ii fiind anun a i cu
privire la modificrile aprute în graficul de concurs;
c) traseul aplicativ nu corespunde din punct de vedere tehnic prezentelor instruc iuni.
Capitolul II
Descrierea elementelor i obstacolelor care compun traseul aplicativ

Obstacolul nr. 1 - Sritura în lungime de pe loc
Art.10
(1) De la linia de start, la semnalul evaluatorului, candidatul execut sritura în lungime
de pe loc, respectiv flexia la nivelul articula iei genunchilor i balansarea bra elor spre înapoi,
impulsia cu ambele picioare în sol i tragerea bra elor spre înainte, zborul i aterizarea pe
ambele picioare în spa iul delimitat, fr atingerea liniei de start, sau a liniei de aterizare pe
sol, cronometrarea începând la desprinderea de pe sol a candidatului.
(2) Linia de delimitare a spa iului pentru sritur este dispus la distan a stabilit pentru
fiecare categorie în parte i are l imea de 5 cm.
Art.11
Candidatul este penalizat cu 1punct pentru fiecare dintre urmtoarele situa ii:
a) calc linia de START;
b) calc linia de marcaj a distan ei stabilite pentru sritur, fr a atinge spa iul delimitat
dintre linia de start i linia de aterizare;
c) dup sritur i aterizare, atinge solul cu oricare alt parte a corpului, în afar de
tlpile picioarelor;
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Art.12
Candidatul este eliminat din concurs i declarat „RESPINS” în urmtoarele situa ii:
a) refuz s execute sritura;
b) ocolete obstacolul;
c) se desprinde de pe sol prin pas srit;
d) pornete în alergare;
e) depete prin lateral spa iul delimitat;
f) lungimea sriturii este sub limita stabilit, respectiv, atinge cu orice parte a corpului,
inclusiv tlpile picioarelor, spa iul dintre linia de start i linia de marcaj pentru aterizare.
Obstacolul nr. 2 - Trecerea prin pas srit peste saltea
Art. 13
Din deplasare, candidatul execut trecerea prin pas srit peste o saltea de gimnastic.
Art.14
Candidatul este penalizat cu 1 punct pentru fiecare dintre urmtoarele situa ii:
a) atinge oricare dintre marginile marcate ale saltelei, la sritur sau la aterizare fr a
atinge suprafa a nemarcat a saltelei.
Art.15
Candidatul este eliminat din concurs i declarat „RESPINS” în urmtoarele situa ii:
a) refuz s execute sritura;
b) calc în interiorul suprafe ei saltelei cu toat talpa;
c) parcurge obstacolul prin sritur în lateralul saltelei;
d) ocolete obstacolul.
Obstacolul nr. 3 - Dou rostogoliri succesive spre înainte, peste cap, pe saltele
Art.16
Candidatul execut dou rostogoliri succesive spre înainte, din ghemuit în ghemuit cu
picioarele apropiate, pe 2 saltele unite pe o l ime, aezate în spa iul delimitat.
Art.17
Candidatul este penalizat cu 1 punct în situa ia în care depete, în lateral, o singur
dat, spa iul saltelelor cu orice parte a corpului.
Art.18
Candidatul este eliminat din concurs i declarat „RESPINS” în urmtoarele situa ii:
a) nu execut rostogolirile;
b) depete în lateral spa iul saltelelor la ambele rostogoliri;
c) nu efectueaz rostogolirile peste cap;
d) execut o singur rostogolire;
e) ocolete obstacolul.
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Obstacolul nr. 4 - Transport de greut i cu deplasare în echilibru pe bnci de
gimnastic
Art.19
(1) Candidatul realizeaz transportul a dou greut i, prin ridicarea simultan de la sol a
acestora i deplasare în echilibru pe o suprafa  îngust/banc, în form de ”L”, aflat la
înl ime fa  de sol (tip banc) i depozitarea acestora la înl ime fa  de banc, pe un stativ.
(2) Candidatul ridic dou greut i aflate la începutul elementului/obstacolului, fiecare
într-un spa iu delimitat, apoi efectueaz urcarea i se deplaseaz în echilibru pe suprafa a
înalt, dispus în form de ”L”, transportând ambele greut i.
(3) Obstacolul se parcurge începând cu latura lung i se continu cu latura scurt lipit
i dispus perpendicular fa  de prima, spre stânga.
(4) La finalul obstacolului candidatul depoziteaz simultan greut ile pe un stativ dispus
la înl ime fa  de planul superior al bncii i apoi coboar de pe banc.
Art.20
Candidatul este penalizat cu 1 punct pentru fiecare dintre urmtoarele situa ii:
a) atinge solul o singur dat în timpul deplasrii pe banc;
b) cade de pe banc o singur dat i reia deplasarea cu ambele greut i din locul
comiterii greelii;
c) scap una dintre greut i sau pe ambele, o singur dat i reia deplasarea cu
ambele greut i din locul comiterii greelii;
d) nu reuete depozitarea ambelor greut i simultan pe stativ.
Art.21
Candidatul este eliminat din concurs i declarat „RESPINS” în urmtoarele situa ii:
a) nu execut deplasarea;
b) nu reuete transportul simultan al greut ilor pe tot parcursul obstacolului;
c) nu reuete depozitarea ambelor greut i pe stativ;
d) atinge solul sau cade de pe banc a doua oar;
e) scap una sau ambele greut i a doua oar;
f) rstoarn banca pe timpul deplasrii;
g) drâm stativul;
h) folosete ambele bra e pentru depozitarea uneia dintre greut i pe stativ;
i) nu reia abordarea obstacolului, în situa iile în care acest lucru este permis conform
art.20;
j) ocolete obstacolul.

Obstacolul nr. 5 - Deplasarea printre jaloane
Art.22
Candidatul parcurge în alergare 9 metri, ocolind fiecare jalon/stâlp instalat pe traseu,
fr a le atinge sau rsturna.
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Art.23
Candidatul este penalizat cu 1 punct în urmtoarele situa ii:
a) se dezechilibreaz i atinge solul cu orice parte a corpului;
b) se sprijin pe jaloane/stâlpi fr afectarea structurii traseului;
c) nu respect structura traseului sau pete peste liniile de delimitare lateral a
acestuia;
Art.24
Candidatul este eliminat din concurs i declarat „RESPINS” în urmtoarele situa ii:
a) nu parcurge distan a precizat;
b) se deplaseaz prin zona cu jaloane/stâlpi fr a ocoli toate jaloanele/stâlpii;
c) omite ocolirea unui jalon;
d) se sprijin sau atinge jaloane/stâlpi cu afectarea structurii traseului;
e) nu respect structura traseului sau pete peste liniile de delimitare lateral a
acestuia;
f) ocolete obstacolul.
Obstacolul nr. 6 - Deplasarea prin culoar (labirint)
Art.25
Candidatul parcurge în alergare un traseu tip culoar fr a atinge sau doborî marginile
delimitatoare sau stâlpii de delimitare a traseului.
Art.26
Candidatul este penalizat cu 1 punct în urmtoarele situa ii:
a) se dezechilibreaz i atinge solul cu orice parte a corpului, cu excep ia tlpilor
picioarelor;
b) atinge stâlpii sau banda de delimitare fr a afecta structura traseului;
c) se sprijin pe stâlpi fr a afecta structura traseului.
Art.27
Candidatul este eliminat din concurs i declarat „RESPINS” în urmtoarele situa ii:
a) nu parcurge distan a precizat;
b) atinge sau se sprijin pe stâlpii sau banda de delimitare cu afectarea structurii
traseului;
c) rstoarn stâlpii de delimitare a traseului;
d) ocolete obstacolul.
Obstacolul nr. 7 -Trecere printr-un spa iu tip tunel
Art.28
(1) Parcurgerea obstacolului const în trecerea în ritm alert printr-o zon tip tunel,
realizat din lemn, material plastic sau similare, cu dimensiuni reduse fa  de înl imea medie
a unei persoane ( l ime 80 cm. / înl ime 65 cm.), cu lungimea de 6 metri, prevzut la capete
cu paravane din material textil opac, care s creeze în interior senza ia de spa iu închis i fr
lumin direct.
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(2) Pentru parcurgerea corect a obstacolului, candidatul trebuie s se deplaseze fr
întrerupere prin tunel astfel încât s nu provoace modificarea pozi iei sau structurii acestuia.
Art.29
Candidatul este penalizat cu 1 punct în situa ia în care prin deplasare modific pozi ia
sau structura acestuia.
Art.30
Candidatul este eliminat din concurs i declarat „RESPINS” în urmtoarele situa ii:
a) nu parcurge obstacolul;
b) se oprete în tunel i refuz continuarea deplasrii înainte;
c) se deplaseaz pe lâng sau pe obstacol.
Obstacolul nr. 8 - Escaladarea unei lzi de gimnastic
Art.31
Candidatul execut escaladarea obstacolului constând în lada de gimnastic aezat
transversal pe direc ia de deplasare, printr-un procedeu la alegere, aterizeaz în picioare i
continu deplasarea.
Art.32
Candidatul este penalizat cu 1 punct în situa ia în care atinge solul la aterizare cu orice
parte a corpului, cu excep ia tlpilor picioarelor.
Art.33
Candidatul este eliminat din concurs i declarat „RESPINS” în urmtoarele situa ii:
a) nu parcurge obstacolului;
b) rstoarn obstacolul;
c) reia elanul;
d) ocolete obstacolul.
Obstacolul nr. 9 - Transportul unui manechin prin târâre
Art.34
(1) Candidatul se întoarce cu fa a ctre manechin i execut priza asupra acestuia, pe
sub axile, cu ambele mâini.
(2) La preluare, manechinul este pozi ionat în întregime înainte de linia marcat pentru
plecare în parcurgerea obstacolului/elementului, pe centrul culoarului, cu capul spre direc ia în
care urmeaz s fie deplasat, aezat la linia de start a obstacolului, fr a o atinge sau depi.
(3) Transportul manechinului pe distan a de deplasare se face cu candidatul deplasânduse cu spatele, picioarele manechinului trebuind s depeasc în mod obligatoriu jalonul
pozi ionat la 5 m. de locul de pornire, ocolete jalonul cu manechinul respectând prizele pe
acesta i continu deplasarea înapoi la linia de plecare; la depunere picioarele manechinului
trebuind s depeasc în mod obligatoriu linia de start a obstacolului.
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Art.35
Candidatul este penalizat cu 1 punct fiecare dintre urmtoarele situa ii:
a) atinge solul cu orice parte a corpului, cu excep ia tlpilor picioarelor;
b) atinge jalonul fr a afecta structura traseului i fr a-l rsturna (jalonul nu iese în
totalitate din spa iul marcat acestuia);
c) scap manechinul pe timpul deplasrii.
Art.36
Candidatul este eliminat din concurs i declarat „RESPINS” în urmtoarele situa ii:
a) nu parcurge obstacolului;
b) execut priza în alt mod decât cel descris;
c) depete spa iul delimitat prin lateral (ieirea cu manechinul din culoarul delimitat);
d) atinge jalonul cu afectarea structurii traseului (jalonul iese în totalitate din spa iul
marcat acestuia)
e) rstoarn jalonul;
f) manechinul nu este trecut/aezat în întregime dincolo de linia de plecare;
g) ocolete obstacolul.
Obstacolul nr. 10 - Lovirea din sritur a unui obiect suspendat
Art.37
Din deplasare, candidatul sare i lovete/atinge un obiect suspendat la înl ime fa 
de sol, având dreptul la o singur încercare.
Art.38
Candidatul este penalizat cu 1 punct în situa ia în care atinge solul cu orice parte a
corpului, cu excep ia tlpii piciorului, înainte de efectuarea sriturii sau la aterizare.
Art.39
Candidatul este eliminat din concurs i declarat „RESPINS” în urmtoarele situa ii:
a) nu parcurge obstacolul;
b) reia parcurgerea obstacolului;
c) ocolete obstacolul;
d) nu atinge obiectul suspendat.
Obstacolul nr. 11 - Transport de jaloane/conuri
Art.40
(1) Din deplasare, candidatul efectueaz un circuit cu 12 repetri/ transport de jalon
pe un traseu de 10 de metri.
(2) Fiecare repetare presupune ridicarea unui jalon i deplasarea cu acesta în mân
pân la o linie de demarcare aflat la 10 de metri distan , depunerea jalonului dup linia de
demarcare i preluarea unui alt jalon de culoare diferit, cu care revine în alergare pân la linia
de demarcare de la care s-a plecat, unde se depune jalonul.
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(3) Se utilizeaz 12 jaloane, cu dou culori diferite, în propor ie egal, care se afl
dispuse pe sol, în linie, pe liniile de demarcare a obstacolului (respectiv limitele traseului de 10
m.).
(4) Dup transport, candidatul depune jaloanele de aceeai culoare prin suprapunere,
dincolo de liniile de demarca ie a traseului; primul jalon transportat se depune pe sol.
(5) Se efectueaz 6 cicluri dus-întors, conform descrierii de la alin. (2)-(4).
Art.41
Candidatul este penalizat cu 1 punct pentru fiecare dintre urmtoarele situa ii:
a) se dezechilibreaz i cade, fr a depi culoarul de deplasare stabilit;
b) scap jalonul în interiorul culoarului de alergare;
c) nu aaz toate jaloanele succesiv, prin suprapunere.
Art.42
Candidatul este eliminat din concurs i declarat „RESPINS” în urmtoarele situa ii:
a) nu parcurge întreaga distan  precizat;
b) nu aaz jaloanele în pozi ie vertical, la cderea acestora;
c) ocolete obstacolul;
d) scap jalonul în afara culoarului de alergare;
e) nu efectueaz transportul tuturor jaloanelor;
f) se dezechilibreaz i cade, depind culoarul de deplasare stabilit.

Sosirea i evaluarea candida ilor.
Art. 43
(1) Sosirea reprezint element de evaluare în carul traseului pentru care se acord
punctaj sau penalizri, dup caz, i se marcheaz prin oprirea cronometrului în momentul în
care candidatul trece cu tot corpul linia de sosire marcat în mod corespunztor, iar timpul
realizat se anun  cu voce tare de ctre unul dintre membrii specialiti din subcomisia de
concurs.
(2) Cronometrarea probei se realizeaz de cei doi membri specialiti din subcomisia
de concurs, cu dou cronometre distincte.
(3) În cazul în care se înregistreaz doi timpi diferi i de cronometrare a probei pentru
acelai candidat, iar diferen a este mai mic de 2 de sutimi de secund, se consider timp
de realizare a probei timpul mai scurt.
(4) În cazul în care se înregistreaz doi timpi diferi i de cronometrare a probei pentru
acelai candidat, iar diferen a este mai mare de 2 de sutimi de secund, preedintele
comisiei de concurs stabilete timpul de realizare a probei pe baza înregistrrii video.
(5) Candidatul este penalizat cu 1 punct dac trece linia de sosire având asupra sa un
jalon.
(6) Candidatul este eliminat din concurs i declarat „RESPINS” în urmtoarele situa ii
a) nerespectarea traseului de deplasare, marcat;
b) doborârea elementelor de marcare a traseului;
c) nu depete cu întregul corp linia de sosire în baremul maxim de timp alocat.
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(7) Dup finalizarea probei i validarea rezultatului ob inut conform alin. (3) - (6)
candidatului i se comunic de ctre preedintele comisiei de concurs timpul realizat.
Art.44
(1) Dac timpul final este peste baremul maxim de timp alocat, candidatul este declarat
„RESPINS”, indiferent de nivelul de parcurgere a traseului.
(2) Dac timpul final este mai mic sau egal cu baremul maxim de timp alocat i
candidatul a ob inut cel pu in de 9 puncte, acesta este declarat ”ADMIS”.
(3) Indiferent de rezultatul probei, to i candida ii semneaz de luare la cunotin  a
rezultatului în fia individual de evaluare a performan ei fizice i apoi prsesc sala de
sport.
Art. 45
(1) Dup finalizarea probei, modul de desfurare a acesteia i rezultatele obinute de
ctre candidai se consemneaz într-un proces verbal, semnat de ctre toi membrii comisiei
de concurs, cu aprecierea “Admis” sau ”Respins”, având la baz baremul stabilit în prezenta
metodologie.
(2) Rezultatele probei se public pe site-ul Administraiei Naionale a Penitenciarelor i
al unitilor care au posturi scoase la concurs, în cel mult o zi lucrtoare de la ultima dat a
susinerii probei.
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Elementul/
obstacolul
nr.2

Sritura în
lungime de pe
loc

Elementul/
obstacolul
nr. 1

Trecerea prin
pas srit
peste saltea

Deplasare

Descrierea
elementului
/obstacolului

Nr. de ordine
element/
obstacol

- deplasare pe culoar, 18 m spre înainte,
- ocolire jalon spre stânga, deplasare 8
m. pe culoar;
- l imea culoarului 1.20 m.;
- culoarul se marcheaz cu band
culoare alb ( sau de contrast cu culoarea
suprafe ei de lucru) i delimitat cu band
bicolor montat pe supor i/stâlpi;
- stâlpii sunt confec iona i din lemn,
metal, plastic sau similare (h.1.20m., cu
diametru de 1.5- 3 cm.), prevzute cu
talp de aezare pe sol, cu diametrul sau
diagonala de 25 cm.
-saltea de gimnastic cu lungimea de
2 metri i l imea de 1 m., grosime 3-5
cm.,
- se marcheaz l imile saltelei cu band
de culoare alb ( sau de contrast cu
culoare suprafe ei de lucru), cu grosimea
de 5 cm..
- salteaua va fi dispus pe lungimea
traseului, simetric fa  de marcajele

-linia de START i linia de aterizare se
marcheaz cu culoare alb ( sau de
contrast cu culoare suprafe ei de lucru) i
au grosimea de 5 cm.
- l ime culoarului de sritur este de 1.20
m.;

Specifica iile tehnice ale elementului
/obstacolului

brba i
1.70 m.

femei
1.60 m.

BAREM

a) atinge oricare dintre
marginile marcate ale
saltelei, la sritur sau la
aterizare fr a atinge
suprafa a nemarcat a
saltelei;

suprafe ei saltelei cu
toat talpa;
c) parcurge obstacolul
prin sritur în lateralul
saltelei;
d) ocolete obstacolul.

b) calc în interiorul

sritura;

a) refuz s execute

a) refuz s execute
sritura;
b) ocolete obstacolul;
c) se desprinde de pe sol
prin pas srit;
d) pornete în alergare;
e) depete prin lateral
spa iul delimitat;
f) lungimea sriturii este
sub
limita
stabilit,
respectiv, atinge cu orice
parte a corpului, inclusiv
tlpile picioarelor, spa iul
dintre linia de start i linia
de
marcaj
pentru
aterizare.
a) rstoarn jaloanele de
ocolire
sau stâlpii de
delimitare a traseului.

a) calc linia de START;
b) calc linia de marcaj a
distan ei stabilite pentru
sritur, fr a atinge spa iul
delimitat dintre linia de start
i linia de aterizare;
c) dup
sritur
i
aterizare, atinge solul cu
oricare alt parte a corpului,
în
afar
de
tlpile
picioarelor;

a) depete cu orice
parte a corpului marcajul
sau delimitarea traseului;

Elementele de eliminare
din concurs

Elementele de
depunctare

Descrierea, baremele de timp i specifica iile tehnice ale traseului aplicativ

Anexa nr. 1 la metodologie

36
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 783 bis/27.VIII.2020

Elementul/
obstacolul
nr.4

Elementul/
obstacolul
nr.3

Nr. de ordine
element/
obstacol

Transport de
greut i cu
deplasare în
echilibru pe

Deplasare

Dou
rostogoliri
succesive spre
înainte, peste
cap, pe saltele

Deplasare

Descrierea
elementului
/obstacolului

- deplasare pe culoar, 10 m spre înainte,
- ocolire jalon spre dreapta, deplasare 4
m. pe culoar;
- l imea culoarului 1.20 m.;
- culoarul se marcheaz cu band
culoare alb ( sau de contrast cu culoarea
suprafe ei de lucru) i delimitat cu band
bicolor montat pe supor i/stâlpi;
- stâlpii sunt confec iona i din lemn,
metal, plastic sau similare (h.1.20m., cu
diametru de 1.5- 3 cm.), prevzute cu
talp de aezare pe sol, cu diametrul sau
diagonala de 25 cm.
- 2 saltele cu lungimea de 2 metri i
l imea de 1 m., grosime 3-5 cm,
- saltelele sunt alturate pe una dintre
l imi, una în prelungirea celeilalte, în
spa iul delimitat, ob inându-se 4 m.
- se marcheaz limitele de realizare la 1
cm. de cele 4 laturi ale suprafe ei ob inute
prin alturarea celor 2 saltele, cu band
de culoare alb ( sau de contrast cu
culoarea suprafe ei de lucru), cu l imea
de între 5 cm..
- deplasare pe culoar, 7 m spre înainte,
- l imea culoarului 1.20 m.;
- culoarul se marcheaz cu band
culoare alb ( sau de contrast cu culoarea
suprafe ei de lucru) i delimitat cu band
bicolor montat pe supor i/stâlpi;
- stâlpii sunt confec iona i din lemn,
metal, plastic sau similare (h.1.20m., cu
diametru de 1.5- 3 cm.), prevzute cu
talp de aezare pe sol, cu diametrul sau
diagonala de 25 cm.
a) greut ile :
-au 10 kg. fiecare;
- sunt de tip ganter, respectiv cu
posibilitate de apucare i ridicare cu o
singur mân fiecare;

laterale, astfel încât sritura s fie de
minim 2 .

Specifica iile tehnice ale elementului
/obstacolului

BAREM

a)nu
execut
deplasarea;
b)nu
reuete
transportul simultan al

a) rstoarn jaloanele de
ocolire sau stâlpii de
delimitare a traseului.

a) depete cu orice parte
a corpului marcajul sau
delimitarea traseului;

a) atinge solul o singur
dat în timpul deplasrii pe
banc;
b) cade de pe banc o
singur
dat
i
reia

a) Nu
execut
rostogolirile;
b) depete în lateral
spa iul
saltelelor
la
ambele rostogoliri;
c) nu
efectueaz
rostogolirile peste cap;
d) execut o singur
rostogolire;
e) ocolete obstacolul

a) rstoarn jaloanele de
ocolire sau stâlpii de
delimitare a traseului.

Elementele de eliminare
din concurs

a) depete, în lateral, o
singur
dat,
spa iul
saltelelor cu orice parte a
corpului.

a) depete cu orice parte
a corpului marcajul sau
delimitarea traseului;

Elementele de
depunctare
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Nr. de ordine
element/
obstacol

Specifica iile tehnice ale elementului
/obstacolului

- se vor afla fiecare în câte un spa iu
marcat cu dimensiunea 0,25 m x 0,40 m,
- spa iile sunt marcate pe sol simetric la
distan  de 70 cm. una de cealalt,
dispuse la 60 cm. fa  de banca pe care
urmeaz a se efectua deplasarea
deplasare;
- spa iul astfel ob inut va avea
dimensiunile de 1m./1.20m.
b) suprafa a de deplasare cu
greut ile:
- este de tip banc de sport,
confec ionat din lemn, prima cu L: 4 m.,
l: 25 cm., h:30 cm., cu l imea tlpii de
aezare pe sol de 30 cm. i a doua cu L:
2 m., l: 25 cm., h:30 cm., cu l imea tlpii
de aezare pe sol de 30 cm.
- bncile trebuie s aib stabilitate i s
nu flambeze la deplasare;
- se aaz pe sol, nu se fixeaz de
pardoseal;
- se dispun pe pardoseala slii, în form
de ”L”, prima, cu lungimea de 4 m., pe
linia de deplasare a candidatului i a
doua, cu lungimea de 2 m, perpendicular
pe prima, aezat lateral, la captul
acesteia, spre stânga, fr elemente de
fixare una de cealalt .
c) stativul de depozitare a greut ilor
la finalul obstacolului:
- poate fi confec ionat din lemn sau
metalic;
- platoul de depozitare a greut ilor,
confec ionat din lemn cu grosimea de
minim 4 cm., cu form ptrat, cu latura
de 50 cm., prevzut pe laturile laterale cu
bordur de protec ie pentru a împiedica
cderea greut ilor, i montat în partea
superioar a stativului, astfel încât s se
ob in o înl ime de 180 cm. fa  de sol;
- structura de rezisten  va fi realizat
din lemn sau metalic,
sub form
trapezoidal, astfel încât s asigure

Descrierea
elementului
/obstacolului

bnci de
gimnastic

BAREM

deplasarea cu ambele
greut i din locul comiterii
greelii;
c) scap
una
dintre
greut i sau pe ambele, o
singur
dat
i
reia
deplasarea cu ambele
greut i din locul comiterii
greelii;
d) nu
reuete
depozitarea
ambelor
greut i simultan pe stativ.

Elementele de
depunctare

greut ilor
pe
tot
parcursul obstacolului;
c) nu
reuete
depozitarea
ambelor
greut i pe stativ;
d)atinge solul sau cade
de pe banc a doua
oar;
e)scap
una
sau
ambele greut i a doua
oar;
f) rstoarn banca pe
timpul deplasrii;
g)drâm stativul;
h)folosete
ambele
bra e pentru depozitarea
uneia dintre greut i pe
stativ;
i) nu reia abordarea
obstacolului, în situa iile
în care acest lucru este
permis conform art.20;
j) ocolete obstacolul.

Elementele de eliminare
din concurs
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Elementul/
obstacolul
nr.5

Nr. de ordine
element/
obstacol

Deplasare

Deplasarea
printre jaloane

Deplasare

Descrierea
elementului
/obstacolului

- deplasare pe culoar, 5 m spre înainte,
- l imea culoarului 2 m.;
- culoarul se marcheaz cu band
culoare alb ( sau de contrast cu culoarea
suprafe ei de lucru) i delimitat cu band
bicolor montat pe supor i/stâlpi;
- stâlpii sunt confec iona i din lemn,
metal, plastic sau similare (h.1.20m., cu
diametru de 1.5- 3 cm.), prevzute cu

stabilitatea stativului la aezarea
greut ilor pe acesta;
- pardoseala din zona de amplasare a
stativului se va proteja cu materiale
specifice, pentru preluarea ocului la
eventualele cderi ale greut ilor de pe
acesta.
- dup depunerea greut ilor , candidatul
se deplaseaz pe culoar spre stânga.
- deplasare pe culoar, 5 m spre înainte,
- l imea culoarului 2 m.;
- culoarul se marcheaz cu band
culoare alb ( sau de contrast cu culoarea
suprafe ei de lucru) i delimitat cu band
bicolor montat pe supor i/stâlpi;
- stâlpii sunt confec iona i din lemn,
metal, plastic sau similare (h.1.20m., cu
diametru de 1.5- 3 cm.), prevzute cu
talp de aezare pe sol, cu diametrul sau
diagonala de 25 cm.
- deplasare pe distan a de 9 m. printre 10
jaloane tip stâlp, instalate la 1m. distan 
unul de cellalt;
- primul jalon-stâlp se instaleaz la
începutul distan ei de 9 m. i ultimul la
finalul acesteia.
- Jaloanele tip stîlp sunt confec ionate din
lemn, metal, plastic sau similare
(h.1.20m., cu diametru de 1.5- 3 cm.),
prevzute cu talp de aezare pe sol, cu
diametrul sau diagonala de 25 cm.

Specifica iile tehnice ale elementului
/obstacolului

BAREM

a) depete cu orice parte a
corpului marcajul sau
delimitarea traseului;

a) se dezechilibreaz i
atinge solul cu orice parte
a corpului;
b) se
sprijin
pe
jaloane/stâlpi
fr
afectarea
structurii
traseului.
c) nu respect structura
traseului sau pete
peste liniile de delimitare
lateral a acestuia;

a) depete cu orice parte
a corpului marcajul sau
delimitarea traseului;

Elementele de
depunctare

a)nu parcurge distan a
precizat;
b)se deplaseaz prin
zona cu jaloane/stâlpi fr
a
ocoli
toate
jaloanele/stâlpii;
c) omite ocolirea unui
jalon;
d)se sprijin sau atinge
jaloane/stâlpi
cu
afectarea
structurii
traseului;
e)ocolete obstacolul.
a) rstoarn jaloanele de
ocolire sau stâlpii de
delimitare a traseului.

a) rstoarn jaloanele de
ocolire
sau stâlpii de
delimitare a traseului.

Elementele de eliminare
din concurs
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Elementul/
obstacolul
nr.7

Deplasarea
prin
culoar/labirint

Elementul/
obstacolul
nr.6

Deplasare

Trecere printrun spa iu tip
tunel

Deplasare

Descrierea
elementului
/obstacolului

Nr. de ordine
element/
obstacol

talp de aezare pe sol, cu diametrul sau
diagonala de 25 cm.
- Lungimea traseului 38 m.
- l imea culoarului 1.20 m.;
- culoarul de deplasare se configureaz
în form de culoar i se marcheaz cu
culoare alb ( sau de contrast cu
suprafa a de lucru);
- traseul este delimitat prin stâlpi din
lemn, metal, plastic sau similare (
h.1.20m, diametru de 1.5- 3 cm.),
prevzu i cu talp de aezare pe sol, cu
diametrul sau diagonala de 15 cm.;
- traseul
se
configureaz
prin
dispunerea
stâlpilor
pe
col urile
culoarului marcat i intermediar, i
trasarea benzii/sforii prin inelele/clemele
de prindere al acestora, astfel încât s se
ob in un traseu continuu, fr obstacole
sau întreruperi.
- deplasare pe culoar, 4 m spre înainte,
- l imea culoarului 2 m.;
- culoarul se marcheaz cu band
culoare alb ( sau de contrast cu culoarea
suprafe ei de lucru) i delimitat cu band
bicolor montat pe supor i/stâlpi;
- stâlpii sunt confec iona i din lemn,
metal, plastic sau similare (h.1.20m., cu
diametru de 1.5- 3 cm.), prevzute cu
talp de aezare pe sol, cu diametrul sau
diagonala de 25 cm.
- spa iul tip tunel se realizeaz din
material rigid, lemn, plastic sau
similare, cu l imea de 80 cm.,
înl imea de 65 cm. i lungime 6 m,
- capetele tunelului se acoper cu
material textil opac, tip draperie, fixat de
laturile de sus ale tunelului.
- l imea culoarului este de 2 metri.
- deplasare pe culoar, 5 m. spre înainte,
- l imea culoarului 2 m.;
- culoarul se marcheaz cu band
culoare alb ( sau de contrast cu culoarea

Specifica iile tehnice ale elementului
/obstacolului

BAREM

a) nu parcurge distan a
precizat;
b) atinge sau se sprijin
pe stâlpii sau banda de
delimitare cu afectarea
structurii traseului;
c) rstoarn stâlpii de
delimitare a traseului;
d) ocolete obstacolul.

Elementele de eliminare
din concurs

a) nu parcurge obstacolul;
b) se oprete în tunel i
refuz
continuarea
deplasrii înainte;
c) se deplaseaz pe
lâng sau pe obstacol.

a) rstoarn jaloanele de
ocolire sau stâlpii de
delimitare a traseului.

a) prin deplasare modific
pozi ia
sau
structura
acestuia

a) depete cu orice parte
a corpului marcajul sau
delimitarea traseului

a)depete cu orice parte a a) rstoarn jaloanele de
corpului marcajul sau ocolire
sau stâlpii de
delimitarea traseului;
delimitare a traseului.

a) se dezechilibreaz i
atinge solul cu orice parte a
corpului, cu excep ia tlpilor
picioarelor;
b) atinge stâlpii sau banda
de delimitare fr a afecta
structura traseului;
c) se sprijin pe stâlpi fr
a afecta structura traseului.

Elementele de
depunctare
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Elementul/
obstacolul
nr.9

Escaladarea
unei lzi de
gimnastic

Elementul/
obstacolul
nr.8

- distan a de parcurs 2x5 metri,

- lada de gimnastic are înl imea 1,40
metri, lungimea pr ii superioare 1,60
m, l imea pr ii superioare 0,40 m.,
- pentru aterizare se aaz o saltea de
gimnastic,
- l imea culoarului de deplasare este
de 2 m.
- la acest obstacol nu se folosesc
trambuline elastice.
- deplasare pe culoar, 2 m. spre înainte,
- ocolire jalon tip stâlp spre dreapta,
deplasare înainte 10 m.
- l imea culoarului 2 m.;
- culoarul se marcheaz cu band
culoare alb ( sau de contrast cu culoarea
suprafe ei de lucru) i delimitat cu band
bicolor montat pe supor i/stâlpi;
- stâlpii sunt confec iona i din lemn,
metal, plastic sau similare (h.1.20m., cu
diametru de 1.5- 3 cm.), prevzute cu
talp de aezare pe sol, cu diametrul sau
diagonala de 25 cm.

suprafe ei de lucru) i delimitat cu band
bicolor montat pe supor i/stâlpi;
- stâlpii sunt confec iona i din lemn,
metal, plastic sau similare (h.1.20m., cu
diametru de 1.5- 3 cm.), prevzute cu
talp de aezare pe sol, cu diametrul sau
diagonala de 25 cm.

Specifica iile tehnice ale elementului
/obstacolului

- înl imea manechinului 1,60
metri,
- l imea umerilor manechinului 0,60
Transportul
metri,
unui manechin - greutatea manechinului 60 kg,
- l imea culoarului 2 metri.
prin târâre
- deplasare cu ocolirea jalonului tip con
amplasat în centrul unui spa iu de
delimitarea ptrat, cu latura de 50 cm.

Deplasare

Descrierea
elementului
/obstacolului

Nr. de ordine
element/
obstacol

BAREM

a) atinge solul cu orice
parte
a corpului, cu
excep ia tlpilor picioarelor;
b) atinge jalonul fr a
afecta structura traseului i
fr a-l rsturna (jalonul nu
iese în totalitate din spa iul
marcat acestuia);
c) scap manechinul pe
timpul deplasrii.

a) depete cu orice parte
a corpului marcajul sau
delimitarea traseului

a) atinge solul la aterizare
cu orice parte a corpului, cu
excep ia tlpilor picioarelor

Elementele de
depunctare

a) nu
parcurge
obstacolul;
b) execut priza în alt
mod decât cel descris;
c) depete
spa iul
delimitat
prin
lateral
(ieirea cu manechinul din
culoarul delimitat);
d) atinge
jalonul
cu
afectarea
structurii
traseului (jalonul iese în

a) rstoarn jaloanele
de ocolire sau stâlpii
de
delimitare
a
traseului.

a) nu parcurge
obstacolului;
b) rstoarn obstacolul;
c) reia elanul;
d) ocolete obstacolul.

Elementele de eliminare
din concurs
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Elementul/
obstacolul
nr.10

Nr. de ordine
element/
obstacol

Deplasare

Lovirea din
sritur a unui
obiect
suspendat

Deplasare

Descrierea
elementului
/obstacolului

- deplasare pe culoar, 2 m. spre înainte,
- l imea culoarului 2 m.;
- culoarul se marcheaz cu band
culoare alb ( sau de contrast cu culoarea
suprafe ei de lucru) i delimitat cu band
bicolor montat pe supor i/stâlpi;
- stâlpii sunt confec iona i din lemn,
metal, plastic sau similare (h.1.20m., cu
diametru de 1.5- 3 cm.), prevzute cu

- înl imea la care este suspendat
obiectul (clopo el) este msurat de la
sol pân la baza inferioar a obiectului
suspendat,
- l imea culoarului de deplasare este
de 2 m.
- dup caz, se pot utiliza i sisteme
electronice de marcare audio sau vizual
a atingerii obiectului suspendat.

- deplasare pe culoar, 10 m. spre înainte,
- ocolire jalon tip stâlp spre stânga,
deplasare înainte 4 m.
- l imea culoarului 2 m.;
- culoarul se marcheaz cu band
culoare alb ( sau de contrast cu culoarea
suprafe ei de lucru) i delimitat cu band
bicolor montat pe supor i/stâlpi;
- stâlpii sunt confec iona i din lemn,
metal, plastic sau similare (h.1.20m., cu
diametru de 1.5- 3 cm.), prevzute cu
talp de aezare pe sol, cu diametrul sau
diagonala de 25 cm.

Specifica iile tehnice ale elementului
/obstacolului

2,40 m.

femei

2.50 m.

brba i

BAREM

a) nu
parcurge
obstacolul;
b) reia
parcurgerea
obstacolului;
c) ocolete obstacolul;
d) nu atinge obiectul
suspendat.

totalitate
din
spa iul
marcat acestuia)
e) rstoarn jalonul;
f) manechinul nu este
trecut/aezat în întregime
dincolo de linia de plecare;
g) ocolete obstacolul.
a) rstoarn jaloanele de
ocolire sau stâlpii de
delimitare a traseului.

Elementele de eliminare
din concurs

a) depete cu orice a) rstoarn jaloanele de
parte a corpului marcajul ocolire
sau stâlpii de
sau delimitarea traseului
delimitare a traseului.

a) atinge solul cu orice parte
a corpului, cu excep ia tlpii
piciorului,
înainte
de
efectuarea sriturii sau la
aterizare

a) depete cu orice parte
a corpului marcajul sau
delimitarea traseului

Elementele de
depunctare
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Sosirea

Transport de
jaloane/conuri

Elementul/
obstacolul
nr.11

Deplasare

Descrierea
elementului
/obstacolului

Nr. de ordine
element/
obstacol

-linia de SOSIRE se marcheaz cu
culoare alb cu grosimea între 2.5 – 5
cm.

- lungimea unei deplasri dus sau
întors este de 10 m.,
- l imea culoarului 2 metri,
- se transport 12 jaloane tip con
având dou culori diferite în propor ii
egale (ex.: 6 de culoare roie, 6 de
culoare verde), distribuite câte 6 din
aceeai culoare la fiecare dintre cele
dou capete ale culoarului, marcate
cu linie de culoare alb ( sau de
contrast cu suprafa a de lucru).
- jaloanele tip con se afl dispuse pe
liniile de demarcare ale obstacolului,
iar dup transport, candidatul le aaz
dincolo de acestea, prin suprapunerea
jaloanelor de aceeai culoare;
- se începe transportul jaloanelor
începând cu jaloanele dispuse la
prima linie din direc ia de deplasare;
- lungimea i l imea zonei de
desfurare a probei sunt delimitate
vizibil astfel încât candidatul s
parcurg întreaga distan .
- deplasare pe culoar, 4 m. spre înainte,
- l imea culoarului 2 m.;
- culoarul se marcheaz cu band
culoare alb ( sau de contrast cu culoarea
suprafe ei de lucru) i delimitat cu band
bicolor montat pe supor i/stâlpi;
- stâlpii sunt confec iona i din lemn,
metal, plastic sau similare (h.1.20m., cu
diametru de 1.5- 3 cm.), prevzute cu
talp de aezare pe sol, cu diametrul sau
diagonala de 25 cm.

talp de aezare pe sol, cu diametrul sau
diagonala de 25 cm.

Specifica iile tehnice ale elementului
/obstacolului

BAREM

a) nerespectarea
traseului de deplasare,
marcat;

a) rstoarn jaloanele de
ocolire
sau stâlpii de
delimitare a traseului.

a) depete cu orice parte
a corpului marcajul sau
delimitarea traseului

a) trece linia de sosire
având asupra sa un jalon.

a) nu parcurge întreaga
distan  precizat;
b) nu aaz jaloanele în
pozi ie
vertical,
la
cderea acestora;
c) ocolete obstacolul;
d) scap jalonul în afara
culoarului de alergare;
e) nu
efectueaz
transportul
tuturor
jaloanelor;
f) se dezechilibreaz i
cade, depind culoarul
de deplasare stabilit.

Elementele de eliminare
din concurs

a) se dezechilibreaz i
cade, fr a depi culoarul
de deplasare stabilit;
b) scap
jalonul
în
interiorul culoarului de
alergare;
c) nu aaz toate jaloanele
succesiv, prin suprapunere.

Elementele de
depunctare
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- l ime al culoarului de deplasare este de
2 m.;
- sosirea se consider realizat la
trecerea cu tot corpul dup linia de sosire,
moment în care se oprete cronometrul

Specifica iile tehnice ale elementului
/obstacolului

BAREM MAXIM DE TIMP ALOCAT

Descrierea
elementului
/obstacolului

2’55’’

femei
2’45’’

brba i

BAREM

Elementele de
depunctare

b) doborârea elementelor
de marcare a traseului;
c) nu
depete
cu
întregul corp linia de
sosire în baremul maxim
de timp alocat.
a) nu parcurge traseul în
baremul maxim de timp
alocat;
b) nu realizeaz minim 9
puncte în baremul maxim
de timp alocat.

Elementele de eliminare
din concurs

1. Jaloanele tip con : sunt realizate din polietilen sau materiale similare i au forma conic, utilizate pentru activit i sportive, cu
diametrul la baz de 20-25 cm., înl imea de 45 – 50 cm., greutatea de maxim. 500 gr.
2. Elementele i suprafe ele de culori care nu realizeaz contrast cu culoarea alb, pot fi marcate cu orice alte culori prin care s se
asigure vizibilitate i contrast corespunztor, vizibil la lumin natural;

Nr. de ordine
element/
obstacol
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Aprox.
16 m.

4 m. deplasare

2 m.

1 m.

4 m. deplasare

2 m. deplasare

1,20 m

1,20 m.

2 m.

Obstacol 11
Transport de
jaloane/conuri
(12 X10 m)

10 m. deplasare

Obstacol 1
Saritura în lungime de pe
loc

2 m.

10 m. deplasare

5 m.
deplasare

18 m. deplasare

10 m. deplasare

10 m. deplasare

Obstacol 3
Dou rostogoliri succesive spre înainte,
peste cap, pe saltele

Obstacol 7 (6m)
Trecere printr-un spaiu tip
tunel

7 m. deplasare

Obstacol 2
Trecerea prin pas
srit peste saltea

Obstacol 6
Deplasare prin culoar
(labirint)

1,20 m.

2O m.

Schi a traseului

18 m. deplasare

Obstacol 9
Transportul unui manechin prin
târâre
(2 X 5 m).

Obstacol 10
Lovirea din sritur a unui
obiect suspendat(2,55m)

10 m. deplasare

Obstacol 5
Deplasarea printre
jaloane

5 m. deplasare

Obstacol nr.4
Transport de greuti cu
deplasare în echilibru pe
bnci de gimnastic

8 m. deplasare

Anexa nr. 2 la metodologie

4 m.
deplasare

Obstacol 8
Escaladarea unei lzi de
gimnastic

2 m.
deplasare

5 m. deplasare

4 m. deplasare
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SOSIRE

START
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Anexa nr. 4
Metodologia pentru desfurarea probei orale
de verificare a cunotin elor de limb strin

Art.1 Definirea termenilor
a) Proba oral de verificare a cunotin elor de limb strin evalueaz nivelul
cunotinelor lingvistice ale unei persoane, independent de forma de pregtire urmat
de aceasta, în vederea utilizrii acestor cunotine în îndeplinirea atribu iilor de serviciu.
b) Competena lingvistic reprezint totalitatea cunotinelor unui sistem lingvistic
formal, care însumeaz abiliti, precum cele comunicative, pragmatice i gramaticale.
c) Evaluatorul competenei lingvistice este persoana cunosctoare a unei limbi
strine, absolvent de studii universitare cu licen în profilul filologic, în
domeniul/specializarea limbii strine a crei cunoatere este evaluat. Acesta poate fi i
o persoan care a absolvit cu diplom de studii cursuri universitare sau postuniversitare
în profilul filologic în domeniul/specializarea limbii strine evaluate. Evaluatorul poate s
fie poli ist de penitenciare sau o persoan din afara institu iei, cooptat pentru aceast
activitate.
Art.2 Obiectivul probei
Proba oral este organizat atât sub forma unui interviu oral între candidat i
evaluatori, cât i a unei prezentri orale fcute de candidat, având ca scop stabilirea
eficien ei candidatului în a comunica în limba evaluat.
Art. 3 Structura probei
Proba oral se desfoar în prezen a a doi evaluatori, care interac ioneaz
direct cu candidatul, folosind doar limba evaluat. Ambii evaluatori vor acorda câte o
not fiecrui candidat în parte.
Durata probei: timpul alocat pentru susinerea probei orale se stabilete de membrii
specialiti din subcomisia de concurs.
Numrul pr ilor probei orale: 3
Candidatul trebuie: s discute cu evaluatorii i s sus in o prezentare oral individual
Prezentarea celor trei pr i ale probei orale:
Partea 1 – Prezentare i interviu

Formatul i
tipul sarcinii

În aceast parte, evaluatorii se prezint i verific identitatea candidatului.
Alternativ, evaluatorii adreseaz întrebri generale pe teme familiare
precum carier, cmin, studii, hobbyuri etc.
Candidatul ofer informa ii despre sine i îi exprim opinia pe teme
diverse în limba evaluat.
Str. Maria Ghiculeasa nr. 47, sector 2 Bucureti, România
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Aceast parte urmrete abilitatea candidatului de a comunica opinii i
informa ii privind subiecte din via a de zi cu zi i experien e/situa ii
obinuite, prin rspunsurile furnizate unei serii de întrebri.

Scopul
sarcinii

Partea 2 – Prezentare oral individual
Partea 2 const într-o prezentare oral individual. Unul dintre evaluatori
înmâneaz candidatului un cartona cu tema pe care acesta trebuie s o
dezvolte (cu subpuncte pe care s le abordeze în discursul su, solicitând
s explice/detalieze un aspect al subiectului) sau dou fotografii înso ite de
întrebrile scrise la care trebuie s rspund.
Formatul i
Candidatul are la dispozi ie un minut în vederea pregtirii prezentrii orale
tipul sarcinii
individuale, primind un creion/pix i hârtie pentru noti e. Candidatul îi
structureaz discursul i, folosindu-se de noti e, vorbete, neîntrerupt, de la
1 la 2 minute, fiind oprit de ctre unul dintre evaluatori la sfâritul celor dou
minute alocate, când acesta îi adreseaz una sau dou întrebri pe aceeai
tem.

Scopul
sarcinii

Aceast parte urmrete abilitatea candidatului de a vorbi în detaliu despre
un anumit subiect, fr alte îndrumri. Candidatul utilizeaz un limbaj
adecvat i organizeaz ideile în mod coerent, demonstrând c tie s
compare, descrie, exprime opinii, s emit judec i, bazându-se pe propria
experien  de via .

Partea 3 – Discu ie
Formatul i
tipul sarcinii

Partea 3 implic angajarea candidatului într-o discu ie pe o tem conex
problematicii atinse în partea a doua, având un caracter mai general,
abstract i/sau aprofundat.

Scopul sarcinii

Se urmrete abilitatea candidatului de a exprima i justifica opinii, de ai exprima acordul i/sau dezacordul, de a emite judec i pe tema dat.

Art. 4 Subcomisia de concurs
(1) Subcomisia de concurs este alctuit din 2 evaluatori ai competen ei lingvistice.
(2) În ziua susinerii probei, evaluatorii stabilesc subiectele pe baza tematicii prezentate în
anun ul de concurs i a nivelului de competen  lingvistic cerut pentru postul/posturile
scoase la concurs. Numrul de subiecte este stabilit în func ie de numrul de candida i
din ziua respectiv, între minim 2 subiecte i maxim 6.
(3) Baremele de evaluare i notare a competen ei lingvistice sunt stabilite de ctre
evaluatori, avându-se în vedere:
i. nivelul de competen  lingvistic cerut pentru postul/posturile scoase la concurs;
ii. Cadrul European Comun de Referin  pentru Limbi;
Str. Maria Ghiculeasa nr. 47, sector 2 Bucureti, România
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iii. criteriile orientative stabilite la art.6.
(4) Pe perioada elaborrii subiectelor i baremelor de evaluare i notare este interzis
accesul oricrei alte persoane în încpere, cu excepia preedintelui comisiei de
concurs.
Art. 5 Desfurarea probei
1) Candidatul este invitat în sal de ctre secretarul comisiei de concurs.
2) Când candidatul intr în spaiul destinat susinerii probei, i se comunic faptul c
proba se înregistreaz audio-video. Unul dintre evaluatori pornete înregistrarea,
moment în care începe efectiv derularea probei orale.
3) Instruciunile privind modul de derulare a probei sunt prezentate candidatului, în
limba strin evaluat, de ctre evaluatori.
4) Candidatul extrage subiectul i semneaz în procesul-verbal de extragere a
subiectului; nu se admite schimbarea subiectului extras.
Art. 6 Evaluare
(1) Pentru evaluarea performanei la proba oral se pot uzita criterii generale orientative,
precum gramatic i vocabular (acurate ea i utilizarea corepunztoare a construc iilor),
managementul discursului / elemente de construcie a comunicrii, pronun ia (sunete
individuale, intona ie etc.), având în vedere urmtoarele:
i. candidatul folosete bine un numr mare de uniti lexicale/gramaticale, care îi permit
s îi exprime bine ideile; rare greeli;
ii. candidatul folosete un numr suficient de mare de uniti lexicale/structuri
gramaticale, se exprim clar, fr a-i cuta cuvintele; greelile fcute nu împiedic
comunicarea;
iii. candidatul are cunotine lexicale/gramaticale satisfctoare, exprim idei cu o
oarecare ezitare/greeli, dar realizeaz comunicarea;
iv. candidatul are cunotine lexicale/gramaticale, exprim idei cu o oarecare
ezitare/greeli, realizeaz comunicarea cu efort.
v. candidatul folosete puine structuri lexicale/gramaticale, face multe greeli,
comunicarea este dificil;
vi. candidatul are un bagaj lexical/gramatical insuficient, face foarte multe greeli, nu
poate realiza comunicarea;
(2) Evaluatorii din subcomisia de concurs acord candida ilor note de la 1 la 10 pentru
fiecare dintre cele trei pr i ale probei orale. Media aritmetic a notelor acordate de
evaluatori reprezint nota final a candidatului la proba respectiv.
(3) Se consider “admis” la proba de verificare a cunotinelor de limb strin,
candidatul care a obinut nota final minim 7,00.
(4) Candidaii care nu au ob inut nota final minim sunt declarai „respins”.
(5) Nu se admit contestaii la proba oral.
Art. 7 Dispozi ii finale
(1) Dup finalizarea probei orale, modul de desfurare a acesteia i rezultatele
obinute de ctre candidai se consemneaz de ctre secretarul comisiei într-un proces
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verbal, semnat de ctre preedintele comisiei de concurs i membrii acesteia, cu
aprecierea “Admis” sau ”Respins”.
(2) Rezultatele probei orale se public pe site-ul Administraiei Naionale a
Penitenciarelor i al unitilor care au posturi scoase la concurs, în cel mult o zi lucrtoare
de la ultima dat a susinerii probei.
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Anexa nr. 5

Metodologia pentru desfurarea probei practice
de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribu iilor de serviciu
pentru ocuparea posturilor de ofi er din sectorul comunica ii

Art. 1
Prezentarea domeniilor de competen 
(1) Domeniile de competen  pentru candida ii care concureaz pentru ocuparea
posturilor de ofi eri din cadrul sectorului comunicaЮii, ce se vor lua în considerare la
cerin ele specifice pentru sus inerea concursului, sunt:
a.

b.

Comunica ii de voce
x Tehnici de comunica ii digitale
x Re ele i servicii de telecomunica ii
x Sisteme de transmisiuni digitale
x Sisteme de comuta ie digital
Comunica ii de date i Internet
x Introducere în re ele de comunica ii de date
x Nivelul fizic
x Nivelul legtur de date
x Nivelul re ea
x Nivelul transport
x Nivelul aplica ie
x Securitatea re elelor

Art. 2
Prezentarea elementelor con inutului domeniilor de competen 
a.
Comunica ii de voce
x Tehnici de comunica ii digitale
 Semnale analogice i digitale
 Tehnici de modula ie i multiplexarea semnalelor
 Modula ia impulsurilor în cod (PCM=Pulse Code Modulation)
 Modula ia diferen ial a impulsurilor în cod (DPCM=Differential Pulse Code
Modulation)
 Modula ia în cuadratur (QAM=Quadrature Amplitude Modulation).
 Modula ia DMT (Discrete MultiTone)
 Moduri de transfer pentru semnalele digitale
x Re ele i servicii de telecomunica ii
 Pia a de telecomunica ii
 Servicii de telecomunica ii
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 Re ele de telecomunica ii
 Terminale si re ele de acces
 Re eaua PSTN (Public Switching Telecommunication Network)
 Re eaua N-ISDN (Narowband Integrated Service Digital Network)
 Re eaua de semnalizare pe canal comun (SS7)
 Re eaua inteligent (IN = Intelligent Network)
 Re ele de comunica ii mobile PLMN (Public Land Mobile Network)
 Re ele GSM, GPRS, UMTS
 Re ele de comunica ii de date PSPDN (Packet Switching Public Data Network)
 Re ele ATM i B-ISDN
 Re ele X.25 i Frame Relay
 Re eaua Internet
x Sisteme de transmisiuni digitale
 Sisteme de transmisiuni digitale PDH
 Sisteme de transmisiuni digitale SDH
 Sisteme de transmisiuni pe fibr optic (WDM, CWDM, DWDM)
x Sisteme de comuta ie digital
 Re ele de comuta ie electronice digitale
 Comutatoare spa iale
 Comutatoare temporale
 Comutatoare temporal-spa iale
 Semnalizri
 Interfe e cu mediul telefonic
 Unitatea de comand a centralelor telefonice electronice digitale
 Centrale telefonice digitale de oficiu (Alcatel 1000E10, Ericsson AXE10,
Siemens EWSD)
 Centrale telefonice digitale de institu ie (PABX)
b.
Comunica ii de date i Internet
x Introducere în re ele de comunica ii de date
 Utilizarea re elelor
 Hardware-ul de re ea (tipuri de re ele: LAN, MAN, WAN, WLAN, Home
Networks, Inter Networks)
 Software-ul de re ea (protocoale, servicii, rela ia dintre protocoale i servicii)
 Modele de referin  (modelul OSI, modelul TCP-IP, compara ie între cele 2
modele)
x Nivelul fizic
 Medii de transmisie (medii magnetice, cablul cu perechi torsadate, cablul
coaxial, cablul optic)
 Comunica ii fr fir
 Comunica ii mobile
 Comunica ii prin satelit
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x Nivelul legtur de date
 Încadrarea, controlul erorilor, controlul fluxului
 Protocoale elementare ale legturii de date (protocolul fara restric ii, protocolul
Stop-and-Wait, protocolul cu confirmare pozitiv i retransmitere),
 Protocoale cu fereastr glisant
 Protocolul control de nivel înalt al legturii de date (HDLC)
 Protocolul legturii de date în Internet (PPP)
 Subnivelul de acces la mediu (protocoale cu acces multiplu, standardul IEEE
802.3 Ethernet, standardul IEEE 802.11 WLAN, standardul IEEE 802.15
Bluetooth, standardul IEEE 802.16 WMAN)
 Comutarea la nivelul legturii de date (bridge-uri, swicth-uri, Virtual LAN,
protocolul STP (Spanning Tree Protocol), protocolul VTP (Virtual Trunking
Protocol))
x Nivelul re ea
 Protocolul IP (IPv4, Mobile IP, IPv6)
 Adresarea IP
 Rutarea la nivelul re ea
 Algoritmi de rutare (protocoale IGP (RIP, IGRP, EIGRP, OSPF, IS-IS),
protocoale EGP (BGP))
 Algoritmi pentru controlul congestiei
 Calitatea serviciilor (QoS) (servicii integrate, servicii diferen iate, comutarea de
etichet, MPLS)
x Nivelul transport
 Servicii oferite de nivelul transport
 No iuni de baz despre protocoalele de transport (adresare, stabilire
conexiune, eliberare conexiune, controlul fluxului si memeorare temporar,
multiplexare, refacere dup cdere)
 Protocolul TCP
 Protocolul UDP
x Nivelul aplica ie
 Pota electronic (email)
 Sistemul numelor de domenii (DNS)
 World Wide Web (WWW)
 Protocolul HTTP (HyperText Transfer Protocol)
 Protocolul FTP (File Transfer Protocol)
 Protocolul SNMP (Simple Network Management Protocol)
 Protocolul Telnet
 Multimedia (introducere in audio, compresia audio, fluxuri audio, introducere in
video, compresia video, Video la cerere (VOD), Radio prin Internet, Voce peste
Internet Protocol (VoIP))
 Centrale telefonice digitale de institu ie pe protocol IP ( IP PABX) (Alcatel
OmniPCX440)
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x Securitatea re elelor
 Criptografia
 Algoritmi cu cheie simetric (DES, AES, 3DES)
 Algoritmi cu cheie public (RSA)
 Semnturi digitale (semnturi cu cheie simetric, semnturi cu cheie public)
 Gestionarea cheilor publice (certificate digitale, X.509, PKI)
 Re ele private virtuale VPN (Virtual Private Networks)
 Protocolul IPSec (Internet Protocol Security)
Art. 3
Organizarea/Desfurarea probei
(1) Subiectele pentru proba practic se stabilesc de ctre membrii specialiti în
comunica ii din cadrul subcomisiei de concurs, pe baza tematicii i a bibliografiei de concurs,
în concordanЮ cu nivelul, domeniul i specificul func iilor pentru care se organizeaz
concursul.
(2) Subiectele se elaboreaz de aa natur, încât, candidatul s lucreze efectiv cu
echipamentele de comunica ii i telecomunica ii i, eventual, echipamentele de tehnologia
informa iei i aplica iile informatice din aria de interes puse la dispozi ie.
(3) Finalizarea cu succes a opera iilor solicitate se va concretiza prin observarea
vizual direct de ctre membrii specialiti în comunica ii din cadrul subcomisiei de concurs
i tiprirea rezultatelor ob inute de candidat, acordându-se punctajul corespunztor pentru
realizarea cu succes, realizarea par ial sau eecul opera iilor solicitate în cadrul probei
practice.
(4) Membrii specialiti în comunica ii din cadrul subcomisiei de concurs elaboreaz un
numr de 10 subiecte pe test; structura acestora se stabilete în func ie de spectrul
domeniilor de competen e prezentate în art. 2.
(5) Baremele de evaluare i notare, cu punctele aferente fiecrui subiect, se întocmesc
de membrii specialiti în comunica ii din cadrul subcomisiei de concurs i se afieaz la
centrul de concurs, imediat dup finalizarea probei practice.
(6) Numrul de variante de teste, termenele i procedurile de elaborare vor ine cont
de reglementrile legale în domeniu i de cerin ele din documenta ia de concurs.
(7) Variantele de teste se stabilesc în ziua sus inerii probei practice i sunt pstrate în
plicuri sigilate.
(8) În func ie de modul de testare stabilit de comisia de concurs, plicul cu subiectele de
concurs se alege de ctre un candidat, care semneaz în procesul-verbal de extragere a
variantei de test, sau fiecare candidat în parte extrage din setul de plicuri, câte un plic cu
subiectele de test. În acest din urm caz, se completeaz un tabel cu numele candida ilor,
i numrul de test selectat, semnat de fiecare candidat, care constituie anex la procesulverbal de extragere a variantelor de test.
(9) În cazul în care candida ii sus in acelai test, condi iile impuse pentru sus inerea
testului se stabilesc în aa fel încât s nu poat fi permis comunicarea între candida i.
(10) Testele se sus in la centrul de concurs sau la unit ile stabilite în documenta ia de
concurs.
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(11) Candida ii vor avea la dispozi ie, în cantitate i calitate suficient, echipamentele
de comunica ii, telecomunica ii, de msurare i control i, eventual, echipamentele de
tehnic de calcul i produsele software indispensabile sus inerii probei practice de verificare
a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribu iilor de serviciu.
(12) Membrii specialiti în comunica ii din cadrul subcomisiei de concurs observ
succesiunea pailor fcu i pentru îndeplinirea solicitrilor din cadrul probei practice,
rapiditatea i acurate ea rezolvrii acestora.
(13) Spa iile în care se desfoar probele practice i echipamentele puse la dispozi ie
în acest sens, se stabilesc de comisia de concurs, în concordan  cu numrul de candida i
înscrii.
(14) În situa ia în care proba practic de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii
atribu iilor de serviciu nu se poate realiza în unit ile sistemului administra iei penitenciare,
din motive ce in de resurse logistice, aceasta se poate sus ine, sub supravegherea comisiei
de concurs, în loca ii i pe echipamentele puse la dispozi ie de ter i, gratuit sau pe baz de
contract.
(15) Comisia de concurs va ine cont de numrul de candida i i echipamentele
disponibile, astfel încât, componen a seriilor de candida i s permit desfurarea în condi ii
optime a probei practice. Timpul alocat pentru sus inerea probei practice va fi stabilit de
membrii specialiti în comunica ii din cadrul subcomisiei de concurs, în func ie de numrul
de candida i, echipamentele disponibile i complexitatea subiectelor.
(16) Supravegherea candidaЮilor se realizeaz de ctre membrii comisiei de concurs.
(17) La expirarea timpului alocat sus inerii probei practice, se dispune tiprirea
documentelor, dac acestea au fost solicitate în cadrul subiectelor probei practice i/sau
încetarea lucrului.
(18) În cazul în care serii diferite de candida i sus in proba practic pe aceleai
echipamente, membrii specialiti în comunica ii din cadrul subcomisiei de concurs aduc
echipamentele la starea de baz sau subiectele sunt de aa manier create, astfel încât, o
serie s nu poat utiliza, în sus inerea probei, setrile echipamentelor create de seria
anterioar.
(19) În cazul în care, în urma probei practice, rezult i fiiere în format electronic,
acestea se salveaz pe suporturi externe (CD/DVD etc.) care sunt arhivate împreun cu
documenta ia de concurs.
(20) Toate documentele rezultate în sus inerea probei practice se semneaz de ctre
preedintele comisiei de concurs i membrii acesteia.
(21) Imprimatele rezultate la definitivarea probei practice, dac acestea au fost
solicitate în cadrul subiectelor de evaluare, care vor avea înscrise numele candidatului, data
sus inerii probei i sintagma :„Documentele tiprite i fiierele sunt conforme cu rezultatele
probei practice sus inute.”, se citesc Ьi semneaz de candida i.
(22) În timpul desfurrii probei practice, candida ii nu au voie s foloseasc decât
echipamente i, eventual, hardware i software aprobate, puse la dispozi ie de comisia de
concurs. Candida ilor le este strict interzis comunicarea prin orice mijloace existente cu
alte persoane, cu excep ia comunicrii cu membrii comisiei de concurs.


Str. Maria Ghiculeasa nr. 47, sector 2 Bucureti, România
www.anp-just.ro

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 783 bis/27.VIII.2020

55





(23) Membrii comisiei de concurs nu au dreptul s dea indica ii tehnice sau s fac
corec ii procedurale ce in de rezolvarea subiectului, decât în situa ia în care, comisia de
concurs a stabilit apriori c, în cazul în care candidatul nu poate s rezolve un pas din
subiect de care depinde urmtorul pas, se trece mai departe de membrii specialiti în
comunica ii din cadrul subcomisiei de concurs, pierzând toate punctele aferente pasului
respectiv.
(24) Abaterile candidaЮilor de la prevederile care reglementeaz sus inerea concursului,
constatate de comisia de concurs pe timpul derulrii probei practice, consemnate în procesverbal adus la cunotin  i semnat de candidat, conduc la anularea probei i declararea
candidatului „RESPINS”. În situa ia în care candidatul refuz s semneze, comisia
consemneaz acest lucru în procesul-verbal.

Art. 4
Aprecierea candida ilor
Evaluarea se realizeaz de membrii specialiti în comunica ii din cadrul subcomisiei de
concurs pe baza observa iei vizuale i/sau a imprimatelor rezultate, în func ie de criteriile i
punctajul prevzut în baremele de evaluare i notare.

Art. 5
Baremul minim
(1) Proba practic de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribu iilor de serviciu
este prob eliminatorie, în urma crora candidatul este declarat „ADMIS” sau „RESPINS”.
(2) Pentru a fi declarat admis, candidatul trebuie s acumuleze minimum 70 de puncte.
Art. 6
Procesul-verbal
(1) Candida ii care îndeplinesc cel pu in baremul minim prevzut sunt declara i
“ADMIS”.
(2) Neîndeplinirea baremului minim prevzut, duce la declararea candidatului
“RESPINS”.
(3) Dup finalizarea probei practice, rezultatele ob inute de ctre candida i la proba
practic se consemneaz într-un proces-verbal, semnat de ctre toi membrii comisiei de
concurs, cu aprecierea “ADMIS” sau ”RESPINS”, având la baz baremul prevzut la art. 5.
(4) Rezultatele probei practice de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii
atribu iilor de serviciu se public pe site-ul Administraiei Naionale a Penitenciarelor i al
unitilor care au posturi scoase la concurs, în cel mult o zi lucrtoare de la ultima dat a
sus inerii probei.
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Anexa nr. 6

Metodologia pentru desfurarea probei practice
de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribu iilor de serviciu
pentru ocuparea posturilor de ofi er din sectorul IT

Art. 1
Prezentarea domeniilor de competen 
(1) Domeniile de competen  pentru candida ii care concureaz pentru ocuparea
posturilor de ofi eri din cadrul sectorului informatic, ce se vor lua în considerare la cerin ele
specifice pentru sus inerea concursului, sunt:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

inginer de sistem
administrator re ele de calculatoare
securitate sisteme informatice
backup i recuperare în caz de dezastru
administrator baze de date
dezvoltare aplica ii

Art. 2
Prezentarea elementelor con inutului domeniilor de competen 
a.
inginer de sistem
x BIOS:
 Accesare BIOS, navigarea prin setrile BIOS , sumar descriere a meniurilor,
încheierea unei sesiuni BIOS
 Setri principale: schimbarea prioritarii în ordinea de boot, activarea suportului
pentru USB 2.0, mrirea vitezei de boot-are prin setarea la zero a timpului de
cutare a noilor HDD, device-uri la fiecare boot, monitorizarea strii de
sntate a maЬinii etc.
 Update BIOS
 Caracteristica virtualizare : descriere, activare, dezactivare
x Monitorizarea resurselor (Resource Monitor):
 Accesare, descriere general
 Utilizarea pentru identificarea consumatorilor de resurse
 Utilizarea pentru depanarea aplicaЮiilor blocate
 Utilizarea pentru identificarea tipurilor de pointeri (handles) si a modulelor
utilizate
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x SoluЮionarea unei probleme simulate pe straturi OSI. Analiza si eventuala
soluЮionare pe:
 Strat fizic - layer 1
 Strat reЮea – layer 3 (este nevoie de conectivitate cu alt maЬin, protocol
ICMP)
 Strat transport – layer 4 (este nevoie de conectivitate cu alt maЬin, protocol
TCP, UDP)
x Sistem de operare pentru server:
 Upgrade de la versiunea anterioar
 Instalare
 Directory
 Server Manager
 Best Practice Analyzer for Active Directory Domain Services
 Hipervizor
 instalare rol
 descrierea consolei
b.

administrator re ele de calculatoare

x Echipamente pentru reЮele de calculatoare
 Descriere
 Management
 Conectare cu alte echipamente
x Tehnologii– configurare adaptoare de reЮea
 Ethernet
 Wireless
x Server proxy
 Instalare
 Creare politic
 Monitorizare sesiuni
 Raportare
c.

securitate sisteme informatice

x Firewall:
 Sisteme de operare pentru server
 Descriere
 Deschidere/închidere porturi
 Reguli intrare/ieЬire
 Sisteme de operare pentru sta ii
 Descriere
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Deschidere/închidere porturi
Reguli intrare/ieЬire

x Servicii de certificate pentru Directory
 Instalare
 Emitere certificate
 Revocare certificate
d.

backup i recuperare în caz de dezastru

x Backup si Recovery
 Creare task backup
 Realizare backup
 Restaurare director din backup
x Serviciul Volume Shadow Copy pentru Shared Folders
 Identificare si descriere
 Realizare task
e.

administrator baze de date

x Utilizare medii de administrare baze de date
x Crearea, utilizarea i eliminarea urmtoarelor obiecte:
 Baze de date
 Tabele
 Indeci
 Vederi
 Proceduri stocate
 Func ii
 Sinonime
 Constrângeri
x Elaborare de interogri ale bazei de date utilizând clauze de concatenare, filtrare,
grupare i ordonare
 Crearea unei interogri simple
 Crearea unei interogri multiple
 Salvarea unei interogri
 Filtre: adugare, eliminare
 Adugarea, eliminarea de câmpuri într-o interogare
 Selec ia i sortarea datelor dup criterii sau în baza operatorilor logici uzuali
x Securitate în sistemele de baze de date
 Conturi de utilizatori
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 Back-up i restaurare
f.

dezvoltare aplica ii

x Elaborare documenta ie de analiz de sistem:
 Identificare i detaliere entit i
 Rela ionarea entit ilor
 Fluxuri de lucru: intrri, ieiri, logic de prelucrare
 Constrângeri
 Securitate
x Utilizare medii de dezvoltare
x Tehnici de programare
 Elemente de programare orientate pe obiecte
 Elemente de programare orientate pe evenimente
 Algoritmi de programare
x Dezvoltare de aplica ii

Art. 3
Organizarea/Desfurarea probei
(1) Subiectele pentru proba practic se stabilesc de ctre membrii specialiti în
informatic din cadrul subcomisiei de concurs, pe baza tematicii i a bibliografiei de concurs,
în concordanЮ cu nivelul, domeniul i specificul func iilor pentru care se organizeaz
concursul.
(2) Subiectele se elaboreaz de aa natur încât candidatul s lucreze efectiv cu
aplica iile informatice din aria de interes i cu echipamentele de tehnologia informa iei puse
la dispozi ie.
(3) Finalizarea cu succes a opera iilor solicitate se concretizeaz prin tiprirea la
imprimant sau observarea vizual direct de ctre membrii specialiti în informatic din
cadrul subcomisiei de concurs a rezultatelor ob inute de candidat, acordându-se punctajul
corespunztor pentru realizarea cu succes, realizarea par ial sau eecul opera iilor solicitate
în cadrul probei practice.
(4) Numrul subiectelor (scenariilor) se stabilete de membrii specialiti în informatic
din cadrul subcomisiei de concurs, subiectele trebuind s acopere unul sau mai multe din
domeniile de competen e prezentate în art. 2.
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Numrul total de puncte pentru proba practic este de 100. Elaborarea subiectelor
se va face de aa manier încât punctele s fie repartizate pe domeniile de competen 
conform urmtorului tabel:
Domenii de
competen 
inginer de sistem
administrator re ele
de calculatoare
securitate sisteme
informatice
backup
i
recuperare în caz
de dezastru
administrator baze
de date
dezvoltare aplica ii

Nr.
puncte
(a)
50

Nr.
puncte
(b)
10

Nr.
puncte
(c)
20

Nr.
puncte
(d)
20

Nr.
puncte
(e)
10

Nr.
puncte
(f)
10

10

50

20

20

-

-

10

30

50

10

10

20

20

10

10

50

20

10

10

-

-

-

50

10

-

-

-

-

10

50

Unde:
(a) - posturi de ofi er specialist din cadrul ANP i unit ilor subordonate ANP
(b) - posturi de ofi er specialist din cadrul DTIC-BASTC i centre regionale
(c) - posturi de ofi er specialist din cadrul ANP i unit ilor subordonate ANP
(d) - posturi de ofi er specialist din cadrul DTIC-BASTC i centre regionale
(e) - posturi de ofi er specialist din cadrul DTIC-BGSAP
(f) - posturi de ofi er specialist din cadrul DTIC-BGSAP
(5) Baremele de evaluare i notare, cu punctele aferente fiecrui subiect, se întocmesc
de ctre membrii specialiti în informatic din cadrul subcomisiei de concurs i se afieaz
la centrul de concurs, imediat dup finalizarea probei practice.
(6) Numrul de variante de teste, termenele i procedurile de elaborare vor ine cont
de reglementrile legale în domeniu i de cerin ele din documenta ia de concurs.
(7) Variantele de teste se stabilesc în ziua sus inerii probei practice i sunt pstrate în
plicuri sigilate.
(8) În func ie de modul de testare stabilit de comisia de concurs, plicul cu subiectele
de concurs se alege de ctre un candidat, care semneaz un proces-verbal de extragere
a variantei de test, sau fiecare candidat în parte extrage din setul de plicuri câte un plic cu
subiectele de test. În acest din urm caz, se completeaz un tabel cu numele candida ilor
i numrul de test selectat, semnat de fiecare candidat, care constituie anex la procesulverbal de extragere a variantelor de test.
(9) În cazul în care candida ii sus in acelai test, condi iile impuse pentru sus inerea
testului se stabilesc în aa fel încât s nu poat fi permis comunicarea între candida i.
(10) Testele se sus in la centrul de concurs sau la unit ile stabilite în documenta ia
de concurs.
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(11) Platformele, mediile de administrare i mediile de dezvoltare minimale utilizate
pentru serverele i sta iile de test pentru sus inerea probei practice se stabilesc în
momentul scoaterii la concurs a posturilor, în func ie de platformele i mediile IT folosite în
cadrul sistemului administra iei penitenciare din acel moment. Acestea se menioneaz în
cadrul anun urilor de scoatere la concurs ale posturilor, în corela ie cu bibliografia de
concurs pentru aceste posturi.
(12) Proba practic se desfoar pe echipamentele stabilite de comisia de concurs
i const în rezolvarea unuia sau mai multor scenarii de instalare/configurare/administrare
de servere sau echipamente de re ea IT, instalare/configurare/utilizare software de baze
de date i dezvoltarea unei aplica ii.
(13) Candida ii vor avea la dispozi ie echipamentele de tehnic de calcul i produsele
software necesare sus inerii probei practice de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii
atribu iilor de serviciu în cantitatea i calitatea suficient pentru realizarea scenariilor
propuse.
(14) Membrii specialiti în informatic din cadrul subcomisiei de concurs trebuie s
observe succesiunea pailor fcu i pentru îndeplinirea scenariului, rapiditatea i acurate ea
rezolvrii acestuia.
(15) Spa iile în care se desfoar probele practice i numrul de calculatoare pus la
dispozi ie în acest sens se stabilesc de comisia de concurs, în concordan  cu numrul de
candida i înscrii.
(16) În situa ia în care proba practic de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii
atribu iilor de serviciu nu se poate realiza în unit ile sistemului administra iei penitenciare,
din motive ce in de resurse logistice, aceasta se poate sus ine, sub supravegherea
comisiei de concurs, în loca ii i pe echipamentele puse la dispozi ie de ter i, gratuit sau pe
baz de contract.
(17) Comisia de concurs va ine cont de numrul de candida i i echipamentele
disponibile, astfel încât, componen a seriilor de candida i s permit desfurarea în
condi ii optime a probei practice. Timpul alocat pentru sus inerea probei practice se
stabilete membrii specialiti în informatic din cadrul subcomisiei de concurs în func ie de
numrul de candida i, echipamentele disponibile i complexitatea subiectelor.
(18) Supravegherea candidaЮilor se va realiza de ctre membrii comisiei de concurs.
(19) La expirarea timpului alocat sus inerii probei practice, se dispune tiprirea la
imprimant a documentelor, dac acestea au fost solicitate în cadrul subiectelor probei
practice i/sau încetarea lucrului la calculator.
(20) În cazul în care serii diferite de candida i sus in proba practic pe aceleai
calculatoare, membrii specialiti în informatic din cadrul subcomisiei de concurs elimin
informa iile/datele/fiierele create de candida ii seriei anterioare sau subiectele sunt de aa
manier create, astfel încât, o serie s nu poat utiliza, în sus inerea probei,
informa iile/datele/fiierele create de seria anterioar.
(21) Fiierele create de candida i în timpul probei practice se salveaz pe suporturi
externe (CD/DVD etc.) care se arhiveaz împreun cu documenta ia de concurs.
(22) Toate documentele rezultate în sus inerea probei practice se semneaz de ctre
preedintele comisiei de concurs i membrii acesteia.
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(23) Imprimatele rezultate la definitivarea probei practice, dac acestea au fost
solicitate în cadrul subiectelor de evaluare, care vor avea înscrise numele candidatului,
data sus inerii probei i sintagma :„Documentele tiprite i fiierele sunt conforme cu
rezultatele probei practice sus inute.”, se citesc Ьi semneaz de candida i.
(24) În timpul desfurrii probei practice, candida ii nu au voie s foloseasc decât
software/hardware aprobat i instalat/configurat pe echipamentele puse la dispozi ie de
comisia de concurs. Candida ilor le este strict interzis comunicarea prin orice mijloace
existente cu alte persoane, cu excep ia comunicrii cu membrii comisiei de concurs.
(25) Membrii comisiei de concurs nu au dreptul s dea indica ii tehnice sau s fac
corec ii procedurale ce in de rezolvarea subiectului decât în situa ia în care comisia de
concurs a stabilit apriori c, în cazul în care candidatul nu poate s rezolve un pas din
subiect de care depinde urmtorul pas, se trece mai departe de membrii specialiti în
informatic din cadrul subcomisiei de concurs, pierzând toate punctele aferente pasului
respectiv.
(26) Abaterile candidaЮilor de la prevederile care reglementeaz sus inerea
concursului, constatate de comisia de concurs pe timpul derulrii probei practice,
consemnate în proces-verbal adus la cunotin  i semnat de candidat, conduc la anularea
probei i declararea candidatului „RESPINS”. În situa ia în care candidatul refuz s
semneze, comisia consemneaz acest lucru în procesul-verbal.
Art. 4
Aprecierea candida ilor
Evaluarea se realizeaz de membrii specialiti în informatic din cadrul subcomisiei
de concurs pe baza observa iei vizuale, a imprimatelor i formatului electronic al fiierelor
salvate de candida i, în func ie de criteriile i punctajul prevzut în baremele de evaluare i
notare.
Art. 5
Baremul minim
(1) Proba practic de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribu iilor de
serviciu este prob eliminatorie, în urma crora candidatul este declarat „ADMIS” sau
„RESPINS”.
(2) Pentru a fi declarat admis, candidatul trebuie s acumuleze minimum 70 de
puncte.
Art. 6
Procesul-verbal
(1) Candida ii care îndeplinesc cel pu in baremul minim sunt declara i “ADMIS”.
(2) Neîndeplinirea baremului minim prevzut, duce la declararea candidatului
“RESPINS”.
(3) Dup finalizarea probei practice, rezultatele ob inute de ctre candida i la proba
practic se consemneaz într-un proces-verbal, semnat de ctre toi membrii comisiei de
concurs, cu aprecierea “ADMIS” sau ”RESPINS”, având la baz baremul prevzut la art.
5.
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(4) Rezultatele probei practice de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii
atribu iilor de serviciu se public pe site-ul Administraiei Naionale a Penitenciarelor i al
unitilor care au posturi scoase la concurs, în cel mult o zi lucrtoare de la ultima dat a
sus inerii probei.
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Anexa nr. 7

Metodologia pentru desfurarea probei practice
de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribu iilor de serviciu
pentru ocuparea posturilor de agent din sectorul comunica ii
Art. 1
Prezentarea domeniilor de competen 
(1) Domeniile de competen  pentru candida ii care concureaz pentru ocuparea
posturilor de agen i din cadrul sectorului comunicaЮii, ce se vor lua în considerare la
cerin ele specifice pentru sus inerea concursului, sunt:
a.

b.

Comunica ii de voce
x Tehnici de comunica ii digitale
x Re ele i servicii de telecomunica ii
x Sisteme de transmisiuni digitale
x Sisteme de comuta ie digital
Comunica ii de date i Internet
x Introducere în re ele de comunica ii de date
x Nivelul fizic
x Nivelul legtur de date
x Nivelul re ea
x Nivelul transport
x Nivelul aplica ie

Art. 2
Prezentarea elementelor con inutului domeniilor de competen 
a.
Comunica ii de voce
x Tehnici de comunica ii digitale
 Semnale analogice i digitale
 Tehnici de modula ie i multiplexarea semnalelor
 Modula ia impulsurilor în cod (PCM=Pulse Code Modulation)
 Modula ia DMT (Discrete MultiTone)
x Re ele i servicii de telecomunica ii
 Pia a de telecomunica ii
 Servicii de telecomunica ii
 Re ele de telecomunica ii
 Re eaua N-ISDN (Narowband Integrated Service Digital Network)
 Re ele GSM, GPRS, UMTS
 Re eaua Internet
x Sisteme de transmisiuni digitale
 Sisteme de transmisiuni digitale SDH
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x Sisteme de comuta ie digital
 Interfe e cu mediul telefonic
 Centrale telefonice digitale de institu ie (PABX)
b.
Comunica ii de date i Internet
x Introducere în re ele de comunica ii de date
 Hardware-ul de re ea (tipuri de re ele: LAN, MAN, WAN, WLAN, Home
Networks, Inter Networks)
 Modele de referin  (modelul OSI, modelul TCP-IP, compara ie între cele 2
modele)
x Nivelul fizic
 Medii de transmisie (medii magnetice, cablul cu perechi torsadate, cablul coaxial,
cablul optic)
 Comunica ii fr fir
 Comunica ii mobile
 Comunica ii prin satelit
x Nivelul legtur de date
 Încadrarea, controlul erorilor, controlul fluxului
 Protocoale elementare ale legturii de date (protocolul fr restric ii, protocolul
Stop-and-Wait, protocolul cu confirmare pozitiv i retransmitere),
x Nivelul re ea
 Protocolul IP (IPv4, Mobile IP, IPv6)
 Adresarea IP
x Nivelul transport
 No iuni de baz despre protocoalele de transport (adresare, stabilire
conexiune, eliberare conexiune, controlul fluxului i memorare temporar,
multiplexare, refacere dup cdere)
 Protocolul TCP
x Nivelul aplica ie
 Pota electronic (email)
 Sistemul numelor de domenii (DNS)
 World Wide Web (WWW)
 Multimedia (introducere in audio, compresia audio, fluxuri audio, introducere in
video, compresia video, Video la cerere (VOD), Radio prin Internet, Voce peste
Internet Protocol (VoIP))
 Centrale telefonice digitale de institu ie pe protocol IP ( IP PABX) (Alcatel
OmniPCX440)
Art. 3
Organizarea / Desfurarea probei
(1) Subiectele pentru proba practic se stabilesc de ctre membrii specialiti în
comunica ii din cadrul subcomisiei de concurs, pe baza tematicii i a bibliografiei de concurs,
în concordanЮ cu nivelul, domeniul i specificul func iilor pentru care se organizeaz
concursul.
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(2) Subiectele se elaboreaz de aa natur, încât, candidatul s lucreze efectiv cu
echipamentele de comunica ii i telecomunica ii i, eventual, echipamentele de
tehnologia informa iei i aplica iile informatice din aria de interes puse la dispozi ie.
(3) Finalizarea cu succes a opera iilor solicitate se concretizeaz prin observarea
vizual direct de ctre membrii specialiti în comunica ii din cadrul subcomisiei de
concurs i tiprirea rezultatelor ob inute de candidat, acordându-se punctajul
corespunztor pentru realizarea cu succes, realizarea par ial sau eecul opera iilor
solicitate în cadrul probei practice.
(4) Membrii specialiti în comunica ii din cadrul subcomisiei de concurs elaboreaz
un numr de 10 subiecte pe test; structura acestora se stabilete în func ie de spectrul
domeniilor de competen e prezentate în art. 2.
(5) Baremele de evaluare i notare, cu punctele aferente fiecrui subiect, se
întocmesc de ctre membrii specialiti în comunica ii din cadrul subcomisiei de concurs
i se afieaz la centrul de concurs, imediat dup finalizarea probei practice.
(6) Numrul de variante de teste, termenele i procedurile de elaborare vor ine
cont de reglementrile legale în domeniu i de cerin ele din documenta ia de concurs.
(7) Variantele de teste se stabilesc în ziua sus inerii probei practice i sunt pstrate
în plicuri sigilate.
(8) În func ie de modul de testare stabilit de comisia de concurs, plicul cu subiectele
de concurs se alege de ctre un candidat, care semneaz în procesul-verbal de
extragere a variantei de test, sau fiecare candidat în parte extrage din setul de plicuri
câte un plic cu subiectele de test. În acest din urm caz, se completeaz un tabel cu
numele candida ilor, i numrul de test selectat, semnat de fiecare candidat, care
constituie anex la procesul-verbal de extragere a variantelor de test.
(9) În cazul în care candida ii sus in acelai test, condi iile impuse pentru sus inerea
testului se stabilesc în aa fel încât s nu poat fi permis comunicarea între candida i.
(10) Testele se sus in la centrul de concurs sau la unit ile stabilite în documenta ia
de concurs.
(11) Candida ii vor avea la dispozi ie, în cantitate i calitate suficient,
echipamentele de comunica ii, telecomunica ii, de msurare i control i, eventual,
echipamentele de tehnic de calcul i produsele software indispensabile sus inerii probei
practice de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribu iilor de serviciu.
(12) Membrii specialiti în comunica ii din cadrul subcomisiei de concurs trebuie s
observe succesiunea pailor fcu i pentru îndeplinirea solicitrilor din cadrul probei
practice, rapiditatea i acurate ea rezolvrii acestora.
(13) Spa iile în care se desfoar probele practice i echipamentele puse la
dispozi ie în acest sens se stabilesc de comisia de concurs, în concordan  cu numrul
de candida i înscrii
(14) În situa ia în care proba practic de verificare a aptitudinilor necesare
îndeplinirii atribu iilor de serviciu nu se poate realiza în unit ile sistemului administra iei
penitenciare, din motive ce in de resurse logistice, aceasta se poate sus ine, sub
supravegherea comisiei de concurs, în loca ii i pe echipamentele puse la dispozi ie de
ter i, gratuit sau pe baz de contract.
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(15) Comisia de concurs va ine cont de numrul de candida i i echipamentele
disponibile, astfel încât, componen a seriilor de candida i s permit desfurarea în
condi ii optime a probei practice. Timpul alocat pentru sus inerea probei practice se
stabilete de membrii specialiti în comunica ii din cadrul subcomisiei de concurs în
func ie de numrul de candida i, echipamentele disponibile i complexitatea subiectelor.
(16) Supravegherea candidaЮilor se realizeaz de ctre membrii comisiei de
concurs.
(17) La expirarea timpului alocat sus inerii probei practice, se dispune tiprirea
documentelor, dac acestea au fost solicitate în cadrul subiectelor probei practice i/sau
încetarea lucrului.
(18) În cazul în care serii diferite de candida i sus in proba practic pe aceleai
echipamente, membrii specialiti în comunica ii din cadrul subcomisiei de concurs aduc
echipamentele la starea de baz sau subiectele sunt de aa manier create, astfel încât,
o serie s nu poat utiliza, în sus inerea probei, setrile echipamentelor create de seria
anterioar.
(19) În cazul în care, în urma probei practice, rezult i fiiere în format electronic,
acestea se salveaz pe suporturi externe (CD/DVD etc.), care se arhiveaz împreun
cu documenta ia de concurs.
(20) Toate documentele rezultate în sus inerea probei practice se semneaz de
ctre preedintele comisiei de concurs i membrii acesteia.
(21) Imprimatele rezultate la definitivarea probei practice, dac acestea au fost
solicitate în cadrul subiectelor de evaluare, care vor avea înscrise numele candidatului,
data sus inerii probei i sintagma :„Documentele tiprite i fiierele sunt conforme cu
rezultatele probei practice sus inute.”, se citesc Ьi semneaz de candida i.
(22) În timpul desfurrii probei practice, candida ii nu au voie s foloseasc decât
echipamente i, eventual, hardware i software aprobate, puse la dispozi ie de comisia
de concurs. Candida ilor le este strict interzis comunicarea prin orice mijloace existente
cu alte persoane, cu excep ia comunicrii cu membrii comisiei de concurs.
(23) Membrii comisiei de concurs nu au dreptul s dea indica ii tehnice sau s fac
corec ii procedurale ce in de rezolvarea subiectului decât în situa ia în care comisia de
concurs a stabilit apriori c, în cazul în care candidatul nu poate s rezolve un pas din
subiect de care depinde urmtorul pas, se trece mai departe de membrii specialiti în
comunica ii din cadrul subcomisiei de concurs, pierzând toate punctele aferente pasului
respectiv.
(24) Abaterile candidaЮilor de la prevederile care reglementeaz sus inerea
concursului, constatate de comisia de concurs pe timpul derulrii probei practice,
consemnate în proces-verbal adus la cunotin  i semnat de candidat, conduc la
anularea probei i declararea candidatului „RESPINS”. În situa ia în care candidatul
refuz s semneze, comisia consemneaz acest lucru în procesul-verbal.
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Art. 4
Aprecierea candida ilor
Evaluarea se realizeaz de membrii specialiti în comunica ii din cadrul subcomisiei
de concurs pe baza observa iei vizuale i/sau a imprimatelor rezultate, în func ie de
criteriile i punctajul prevzut în baremele de evaluare i notare.
Art. 5
Baremul minim
(1) Proba practic de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribu iilor de
serviciu este prob eliminatorie, în urma crora candidatul este declarat „ADMIS” sau
„RESPINS”.
(2) Pentru a fi declarat admis, candidatul trebuie s acumuleze minimum 70 de
puncte.
Art. 6
Procesul-verbal
(1) Candida ii care îndeplinesc cel pu in baremul minim prevzut sunt declara i
“ADMIS”.
(2) Neîndeplinirea baremului minim prevzut, duce la declararea candidatului
“RESPINS”.
(3) Dup finalizarea probei practice, rezultatele ob inute de ctre candida i la proba
practic se consemneaz într-un proces-verbal, semnat de ctre toi membrii comisiei
de concurs, cu aprecierea “ADMIS” sau ”RESPINS”, având la baz baremul prevzut la
art. 5.
(4) Rezultatele probei practice de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii
atribu iilor de serviciu se public pe site-ul Administraiei Naionale a Penitenciarelor i
al unitilor care au posturi scoase la concurs, în cel mult o zi lucrtoare de la ultima dat
a sus inerii probei.
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Metodologia pentru desfurarea probei practice
de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribu iilor de serviciu
pentru ocuparea posturilor de agent din sectorul IT

Art. 1
Prezentarea domeniilor de competen 
(1) Domeniile de competen  pentru candida ii care concureaz pentru ocuparea
posturilor de agen i din cadrul sectorului informatic, care se iau în considerare la cerin ele
specifice pentru sus inerea concursului, sunt:
a.
b.

Tehnician echipamente de calcul
Tehnician operator tehnic e calcul

Art. 2
Prezentarea elementelor con inutului domeniilor de competen 
a. Tehnician echipamente de calcul
x

Managementul sistemelor de operare
- Caracteristicile sistemelor de operare
- Instalarea sistemului de operare
- Configurarea dispozitivelor periferice
- Necesit i hardware i software ale sistemului de operare
x Analizarea re elelor de calculatoare (LAN)
- Caracteristicile i beneficiile unor re ele LAN
- Conceptele i tehnologiile de baz utilizate în re elele de calculatoare
- Identificarea denumirilor, scopurilor i caracteristicilor echipamentelor de
re ea
- Identificarea denumirilor, scopurilor i caracteristicilor cablurilor de re ea
- Realizarea studiilor de pia  în vederea achizi ionrii echipamentelor de
re ea necesare într-o re ea LAN
- Conectarea elementelor unei re ele LAN într-un hub i/sau switch
- Segmentarea unei re ele LAN cu ajutorul bridge-urilor i/sau switch-urilor
x Conectarea la o re ea LAN
- Propriet i i standarde corespunztoare cablurilor de transmisie a datelor
în re ele
- Transmisia i recep ia datelor în re ea
- Cabluri torsadate
- Sertizarea cablurilor de transmisie de date
x Comunica ii wireless pentru echipamente de calcul
- Metode de comunica ie wireless pentru echipamentele de calcul
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- Realizarea unei re ele de comunica ii folosind una din metodele de
comunica ie wireless
- Metode de depanare pentru echipamentele de calcul portabile
- Depanarea unor echipamente de calcul portabile
x Unelte de între inere i depanare
- Norme generale de siguran  a muncii
- Pericole poten iale pentru tehnicieni
- Procedurile de protejare a echipamentelor i prevenirea pierderilor de date
- Unelte utilizate pentru depanarea hardware i utilizarea corect a acestora
- Unelte utilizate pentru depanarea software
- Unelte software necesare pentru între inerea i depanarea echipamentelor
de calcul
x Între inere i depanare echipamente de calcul
- Mentenan a sistemelor de calcul
- Depanarea sistemelor de calcul
- Remedierea defectelor de hardware ale echipamentelor de calcul
- Tehnici de între inere pentru echipamentele periferice i portabile
- Aplicarea procedurilor de între inere prin intermediul uneltelor software
b. Tehnician operator tehnic de calcul
x

Mentenan a sistemelor de calcul i a re elelor de calculatoare
- Utilizarea trusei de scule i a documenta iei de firm în procesul de
instalare
- Norme de protec ia muncii i de securitate
- Explicarea scopului mentenan ei (între inerii preventive)
- Între inerea sistemelor informatice
- Mentenan a unit ii centrale
- Mentenan a dispozitivelor periferice
- Mentenan a software a sistemelor desktop i laptop
- Mentenan a re elelor de date
x
Securitatea sistemelor de calcul i a re elelor de calculatoare – partea I
- No iuni de baz în securitate – nivele minime de securitate acceptabile
- Dezvoltarea unei politici de securitate în re ea
- Amenin ri de securitate a re elelor
- Securizarea unui sistem de operare
- Configurarea serviciilor de audit i jurnalizare la sistemele de operare
x
Securitatea sistemelor de calcul i a re elelor de calculatoare – partea a
II-a
- Actualizarea permanent a sistemului prin aplicarea de patch-uri i
update-uri
- Instalarea i configurarea firewall-ului
- Metode de securizare a re elelor wireless
- Mijloace de fraud pe Internet
x Re ele de calculatoare – partea I
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x

x

- Descrierea topologiilor re elelor de date
- Arhitectura re elelor de calculatoare
- Standarde Ethernet
- Modele de date
- Adresarea IP
- Serviciul de rezolvare al numelui
- Suita de protocoale TCP/IP
Re ele de calculatoare – partea a II-a
- Componentele fizice ale unei re ele de date
- Instalarea i configurarea plcilor de re ea
- Instalarea i configurarea unui router/modem ADSL
- Depanarea unei re ele de calculatoare
Sisteme de operare i programe specifice – partea I
- Bazele sistemelor de operare
- Instalarea sistemelor de operare
- Ajutor i suport tehnic
- Instalarea, dezinstalarea i managementul aplica iilor
Sisteme de operare i programe specifice – partea a II-a
- Instalarea aplica iilor software
- Optimizarea performan elor sistemelor de operare
- Administrarea fiierelor i a directoarelor
- Administrarea utilizatorilor i parole de acces
- Dispozitive periferice
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Art. 3
Organizarea/Desfurarea probei
(1) Subiectele pentru proba practic se stabilesc de ctre membrii specialiti în
informatic din cadrul subcomisiei de concurs, pe baza tematicii i a bibliografiei de concurs,
în concordanЮ cu nivelul, domeniul i specificul func iilor pentru care se organizeaz
concursul.
(2) Subiectele se elaboreaz de aa natur, încât, candidatul s lucreze efectiv cu
aplica iile informatice din aria de interes i cu echipamentele de tehnologia informa iei puse
la dispozi ie.
(3) Finalizarea cu succes a opera iilor solicitate se concretizeaz prin tiprirea la
imprimant sau observarea vizual direct de ctre membrii specialiti în informatic din
cadrul subcomisiei de concurs a rezultatelor ob inute de candidat, acordându-se punctajul
corespunztor pentru realizarea cu succes, realizarea par ial sau eecul opera iilor
solicitate în cadrul probei practice.
(4) Numrul subiectelor (scenariilor) se stabilete de membrii specialiti în informatic
din cadrul subcomisiei de concurs, subiectele trebuind s acopere unul sau mai multe din
domeniile de competen e prezentate în art. 2.
Numrul total de puncte pentru proba practic este de 100. Elaborarea subiectelor se
va face de aa manier încât punctele s fie repartizate pe domeniile de competen 
conform urmtorului tabel:
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Domenii de competen 
Managementul sistemelor de operare
Analizarea re elelor de calculatoare (LAN)
Conectarea la o re ea LAN
Comunica ii wireless pentru echipamente de calcul
Unelte de între inere i depanare
Între inere i depanare echipamente de calcul

Nr. puncte
Tehnician echipamente de
calcul
40
15
15
10
10
10

Domenii de competen 
Mentenan a sistemelor de calcul i a re elelor de
calculatoare
Securitatea sistemelor de calcul i a re elelor de
calculatoare – partea I
Securitatea sistemelor de calcul i a re elelor de
calculatoare – partea a II-a
Re ele de calculatoare – partea I
Re ele de calculatoare – partea II
Sisteme de operare i programe specifice – partea I
Sisteme de operare i programe specifice – partea a II-a

Nr. puncte
Tehnician operator
tehnic de calcul
20
10
10
10
10
20
20

(5) Baremele de evaluare i notare, cu punctele aferente fiecrui subiect, se
întocmesc de ctre membrii specialiti în informatic din cadrul subcomisiei de concurs i
se afieaz la centrul de concurs, imediat dup finalizarea probei practice.
(6) Numrul de variante de teste, termenele i procedurile de elaborare vor ine cont
de reglementrile legale în domeniu i de cerin ele din documenta ia de concurs.
(7) Variantele de teste se stabilesc în ziua sus inerii probei practice i sunt pstrate în
plicuri sigilate.
(8) În func ie de modul de testare stabilit de comisia de concurs, plicul cu subiectele
de concurs se alege de ctre un candidat, care semneaz în procesul-verbal de extragere
a variantei de test, sau fiecare candidat în parte extrage din setul de plicuri câte un plic cu
subiectele de test. În acest din urm caz, se completeaz un tabel cu numele candida ilor,
i numrul de test selectat, semnat de fiecare candidat, care constituie anex la procesulverbal de extragere a variantelor de test.
(9) Termenii tehnici din cadrul subiectelor vor fi exprima i în limba român. Dac pe
calculatoarele de test interfe ele sunt în limba englez, membrii specialiti în informatic
din cadrul subcomisiei de concurs ofer candida ilor clarificri în limba englez pentru
termenii tehnici exprima i în limba român în cadrul subiectelor (de exemplu: pentru
op iunea „Salvare ca …”, candida ii sunt informa i c se utilizeaz op iunea „Save as …”).
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(10) În cazul în care candida ii sus in acelai test, condi iile impuse pentru sus inerea
testului se stabilesc în aa fel încât s nu poat fi permis comunicarea între candida i.
(11) Testele se sus in la centrul de concurs sau la unit ile stabilite în documenta ia
de concurs.
(12) Platformele, mediile de administrare i mediile de dezvoltare minimale utilizate
pentru serverele i sta iile de test pentru sus inerea probei practice se stabilesc în
momentul scoaterii la concurs a posturilor, în func ie de platformele i mediile IT folosite
în cadrul sistemului administra iei penitenciare din acel moment. Acestea se menioneaz
în cadrul anun urilor de scoatere la concurs ale posturilor, în corela ie cu bibliografia de
concurs pentru aceste posturi.
(13) Candida ii vor avea puse la dispozi ie echipamentele de tehnic de calcul i
produsele software necesare sus inerii probei practice de verificare a aptitudinilor necesare
îndeplinirii atribu iilor de serviciu, în domeniul tehnologiei informa iei.
(15) Spa iile în care se desfoar probele practice i numrul de calculatoare pus
la dispozi ie în acest sens se stabilesc de comisia de concurs, în concordan  cu numrul
de candida i înscrii.
(16) În situa ia în care proba practic de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii
atribu iilor de serviciu nu se poate realiza în unit ile sistemului administra iei penitenciare,
din motive ce in de resurse logistice, aceasta se poate sus ine, sub supravegherea
comisiei de concurs, în loca ii i pe echipamentele puse la dispozi ie de ter i, gratuit sau
pe baz de contract.
(17) Comisia de concurs va ine cont de numrul de candida i i echipamentele
disponibile, astfel încât, componen a seriilor de candida i s permit desfurarea în
condi ii optime a probei practice. Timpul alocat pentru sus inerea probei practice se
stabilete de membrii specialiti în informatic din cadrul subcomisiei de concurs, în func ie
de numrul de candida i, echipamentele disponibile i complexitatea subiectelor.
(18) Supravegherea candida ilor se va realiza de ctre membrii comisiei de concurs.
(19) La expirarea timpului alocat sus inerii probei practice, se dispune tiprirea la
imprimant a documentelor, dac acestea au fost solicitate în cadrul subiectelor probei
practice i/sau încetarea lucrului la calculator.
(20) În cazul în care serii diferite de candida i sus in proba practic pe aceleai
calculatoare, membrii specialiti în informatic din cadrul subcomisiei de concurs elimin
informa iile/datele/fiierele create de candida ii seriei anterioare sau subiectele se stabilesc
de aa manier create, astfel încât, o serie s nu poat utiliza, în sus inerea probei,
informa iile/datele/fiierele create de seria anterioar.
(21) Fiierele create de candida i în timpul probei practice se salveaz pe suporturi
externe (CD/DVD etc.), care se arhiveaz împreun cu documenta ia de concurs.
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(22) Toate documentele rezultate în sus inerea probei practice se semneaz de ctre
preedintele comisiei de concurs i membrii acesteia.
(23) Imprimatele rezultate la definitivarea probei practice, dac acestea au fost solicitate
în cadrul subiectelor de evaluare, care vor avea înscrise numele candidatului, data sus inerii
probei i sintagma :„Documentele tiprite i fiierele sunt conforme cu rezultatele probei
practice sus inute.”, se citesc i semneaz de candida i.
(24) În timpul desfurrii probei practice, candida ii nu au voie s foloseasc decât
software/hardware aprobat i instalat/configurat pe echipamentele puse la dispozi ie de
comisia de concurs. Candida ilor le este strict interzis comunicarea prin orice mijloace
existente cu alte persoane, cu excep ia comunicrii cu membrii comisiei de concurs.
(25) Membrii comisiei de concurs nu au dreptul s dea indica ii tehnice sau s fac
corec ii procedurale ce in de rezolvarea subiectului, decât în situa ia în care, comisia de
concurs a stabilit apriori c, în cazul în care candidatul nu poate s rezolve un pas din subiect
de care depinde urmtorul pas, se trece mai departe de membrii specialiti în informatic din
cadrul subcomisiei de concurs, pierzând toate punctele aferente pasului respectiv.
(26) Abaterile candida ilor de la prevederile care reglementeaz sus inerea concursului,
constatate de comisie pe timpul derulrii probei practice, consemnate în proces-verbal adus
la cunotin  i semnat de candidat, conduc la anularea probei i declararea candidatului
„RESPINS”. În situa ia în care candidatul refuz s semneze, comisia consemneaz acest
lucru în procesul-verbal.
Art. 4
Aprecierea candida ilor
Evaluarea se realizeaz de membrii specialiti în informatic din cadrul subcomisiei de
concurs pe baza observa iei vizuale, a imprimatelor i formatului electronic al fiierelor salvate
de candida i, în func ie de criteriile i punctajul prevzut în baremele de evaluare i notare.
Art. 5
Baremul minim
(1) Proba practic de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribu iilor de serviciu
este prob eliminatorie, în urma crora candidatul este declarat „ADMIS” sau „RESPINS”.
(2) Pentru a fi declarat admis, candidatul trebuie s acumuleze minimum 70 de puncte.
Art. 6
Procesul-verbal
(1) Candida ii care îndeplinesc cel pu in baremul minim prevzut sunt declara i “ADMIS”.
(2) Neîndeplinirea baremului minim prevzut, duce la declararea candidatului
“RESPINS”.
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(3) Dup finalizarea probei practice, rezultatele ob inute de ctre candida i la proba
practic se consemneaz într-un proces-verbal, semnat de ctre toi membrii comisiei de
concurs, cu aprecierea “ADMIS” sau ”RESPINS”, având la baz baremul prevzut la art. 5.
(4) Rezultatele probei practice de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribu iilor
de serviciu se public pe site-ul Administraiei Naionale a Penitenciarelor i al unitilor care
au posturi scoase la concurs, în cel mult o zi lucrtoare de la ultima dat a sus inerii probei.
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Anexa nr. 9

Metodologia pentru desfurarea probei practice
de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuiilor de serviciu
pentru ocuparea posturilor de ofier (kinetoterapeut)
Art. 1
Cerinele de examinare
Examinarea din cadrul probei practice de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii
atribuiilor de serviciu pentru ocuparea posturilor de ofi er (kinetoterapeut), urmrete
cerinele:
Proceduri / tehnici / manevre ce vor fi simulate / explicate ca procedur de ctre
candida i.
1. Bilan articular i muscular flexia umrului:
a. Muchii principali (inerva ie, inser ie, origine)
b. Pozi ii de testat pentru for  1-5
c. Evaluarea amplitudinii de micare
2. Tehnici de kinetoterapie pasiv: posturi, mobilizri.
3. Exerci ii de kinetoterapie activ pentru for i rezisten: statice, dinamice,
isokinetice.
4. Tehnici de kinetoterapie de coordonare i echilibru.
5. Tehnici de terapie ocupa ional pentru recuperarea prehensiunii i mersului.
Art. 2
Descrierea probei
În cadrul probei practice se testeaz cunotinele practice, abilitile i aptitudinile
dobândite de ctre candidai în anii de studiu i, eventual, la un loc de munc anterior.
Verificarea îndeplinirii cerinelor prevzute la art.1 se realizeaz în baza materialului
bibliografic de concurs.
Art.3
Organizarea/Desfurarea probei
(1). Membrii specialiti din cadrul subcomisiei de concurs stabilesc planul probei
practice i baremele de evaluare i notare.
(2). Pentru efectuarea acesteia, se pun la dispoziia candidailor, în sala în care se
desfoar proba practic, toate materialele i ustensilele necesare pentru rezolvarea
sarcinilor primite în cadrul probei practice.
(3). Subiectele probei practice se stabilesc de membrii specialiti din cadrul
subcomisiei de concurs i sunt selectate prin extragere, de ctre fiecare candidat în parte,
care semneaz în procesul - verbal de extragere a variantei.
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(4). Timpul alocat pentru susinerea probei practice se stabilete de subcomisia de
concurs.
Art. 4
Aprecierea candidailor
Notarea probei practice se face printr-o singur not, cuprins de la 1 la 10, ce constituie
media aritmetic a notelor acordate de ctre fiecare membru specialist din cadrul subcomisiei
de concurs.
Art. 5
Baremul minim
(1) Sunt declarai “admis” la proba practic, candidaii care obin cel puin nota 7,00 la
aceast prob.
(2) Candidaii care nu îndeplinesc baremul minim prevzut la alin.1, sunt declarai
“respins”.

Art. 6
Procesul verbal
(1) Dup finalizarea probei practice, modul de desfurare a acesteia i rezultatele
obinute de ctre candidai se consemneaz într-un proces verbal, semnat de ctre toi
membrii comisiei de concurs, cu aprecierea “Admis” sau ”Respins”, având la baz baremul
minim prevzut la art. 5.
(2) Rezultatele probei practice se public pe site-ul Administraiei Naionale a
Penitenciarelor i al unitilor care au posturi scoase la concurs, în cel mult o zi lucrtoare de
la ultima dat a susinerii probei.
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Anexa nr. 10
Metodologia pentru desfurarea probei practice
de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuiilor de serviciu pentru
ocuparea posturilor de asistent medical (generalist), asistent medical ef (spital),
asistent medical ef (secie)

Art. 1
Cerinele de examinare
Examinarea din cadrul probei practice de verificare a aptitudinilor necesare
îndeplinirii atribuiilor de serviciu pentru ocuparea posturilor de asistent medical
(generalist), asistent medical ef (spital), asistent medical ef (secie), urmrete
cerinele:
1. Instrumentele necesare examinrilor i tratamentelor curente
2. Urmrirea funciilor vitale i vegetative ale organismului
3. Administrarea medicamentelor
4. Recoltarea produselor biologice i patologice pentru examinrile de laborator
5. Principiile generale ale alimentaiei bolnavilor
6. Puncia venoas. Injeciile
7. Îngrijirea de urgen a fracturilor
8. Îngrijirea bolnavilor cu intoxicaii acute
9. Îngrijirea plgilor
Art. 2
Descrierea probei
În cadrul probei practice se testeaz cunotinele practice, abilitile i aptitudinile
dobândite de ctre candidai în anii de studiu i, eventual, la un loc de munc anterior.
Verificarea îndeplinirii cerinelor prevzute la art.1 se realizeaz în baza materialului
bibliografic de concurs.
Art. 3
Organizarea/Desfurarea probei
(1) Membrii specialiti din cadrul subcomisiei de concurs stabilesc planul probei
practice i baremele de evaluare i notare.
(2) Pentru efectuarea acesteia, se pun la dispoziia candidailor, în sala în care se
desfoar proba practic, toate materialele i ustensilele necesare pentru rezolvarea
sarcinilor primite în cadrul probei practice.
(3) Subiectele probei practice se stabilesc de membrii specialiti din cadrul
subcomisiei de concurs i sunt selectate prin extragere, de ctre fiecare candidat în parte
care semneaz în procesul-verbal de extragere a variantei.
(4) Timpul alocat pentru susinerea probei practice se stabilete de ctre subcomisia
de concurs.
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Art. 4
Aprecierea candidailor
Notarea probei practice se face printr-o singur not, cuprins de la 1 la 10, ce
constituie media aritmetic a notelor acordate de ctre fiecare membru specialist din
cadrul subcomisiei de concurs.
Art. 5
Baremul minim
(1) Sunt declarai “admis”, la proba practic, candidaii care obin cel puin nota 7,00 la
aceast prob.
(2) Candidaii care nu îndeplinesc baremul minim prevzut la alin.1, sunt declarai
“respins”.
Art. 6
Procesul verbal
(1) Dup finalizarea probei practice, modul de desfurare a acesteia i rezultatele
obinute de ctre candidai se consemneaz într-un proces verbal, semnat de ctre toi
membrii comisiei de concurs, cu aprecierea “Admis” sau ”Respins”, având la baz
baremul minim prevzut la art.5.
(2) Rezultatele probei practice se public pe site-ul Administraiei Naionale a
Penitenciarelor i al unitilor care au posturi scoase la concurs, în cel mult o zi lucrtoare
de la ultima dat a susinerii probei.
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Anexa nr. 11
Metodologia pentru desfurarea probei practice
de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuiilor de serviciu
pentru ocuparea posturilor de asistent medical (stomatologie)

Art. 1
Cerinele de examinare
Examinarea din cadrul probei practice de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii
atribuiilor de serviciu pentru ocuparea posturilor de asistent medical (stomatologie),
urmrete cerinele:
1. Etapele premergtoare sterilizrii
2. Instrumentarul care compune trusa de examinare, în cabinetul de medicin
dentar
3. Prepararea Adhesor în cabinetul de medicin dentar
Art. 2
Descrierea probei
În cadrul probei practice se testeaz cunotinele practice, abilitile i aptitudinile
dobândite de ctre candidai în anii de studiu i, eventual, la un loc de munc anterior.
Verificarea îndeplinirii cerinelor prevzute la art.1 se realizeaz în baza materialului
bibliografic de concurs.
Art. 3
Organizarea/Desfurarea probei
(1) Membrii specialiti din cadrul subcomisiei de concurs stabilesc planul probei
practice i baremele de evaluare i notare.
(2) Pentru efectuarea acesteia, se pun la dispoziia candidailor, în sala în care se
desfoar proba practic, toate materialele i ustensilele necesare pentru rezolvarea
sarcinilor primite în cadrul probei practice.
(3) Subiectele probei practice se stabilesc de membrii specialiti din cadrul
subcomisiei de concurs i sunt selectate prin extragere, de ctre fiecare candidat în parte
care semneaz în procesul-verbal de extragere a variantei.
(4) Timpul alocat pentru susinerea probei practice se stabilete de subcomisia de
concurs.
Art. 4
Aprecierea candidailor
Notarea probei practice se face printr-o singur not, cuprins de la 1 la 10, ce
constituie media aritmetic a notelor acordate de ctre fiecare membru specialist din
cadrul subcomisiei de concurs.
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Art. 5
Baremul minim
(1) Sunt declarai “admis”, la proba practic, candidaii care obin cel puin nota 7,00 la
aceast prob.
(2) Candidaii care nu îndeplinesc baremul minim prevzut la alin.1, sunt declarai
“respins”.
Art. 6
Procesul verbal
(1) Dup finalizarea probei practice, modul de desfurare a acesteia i rezultatele
obinute de ctre candidai se consemneaz într-un proces verbal, semnat de ctre toi
membrii comisiei de concurs, cu aprecierea “Admis” sau ”Respins”, având la baz
baremul minim prevzut la art.5.
(2) Rezultatele probei practice se public pe site-ul Administraiei Naionale a
Penitenciarelor i al unitilor care au posturi scoase la concurs, în cel mult o zi lucrtoare
de la ultima dat a susinerii probei.
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Anexa nr. 12

Metodologia pentru desfurarea probei practice
de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuiilor de serviciu
pentru ocuparea posturilor de asistent medical (farmacie)

Art. 1
Cerinele de examinare
Examinarea din cadrul probei practice de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii
atribuiilor de serviciu pentru ocuparea posturilor de asistent medical (farmacie),
urmrete cerinele:
1. Forme de prezentare medicamente
2. Reeta i prile ei componente
3. Reguli generale de prescrierea reetelor i eliberarea medicamentelor
4. Conservarea medicamentelor
Art. 2
Descrierea probei
În cadrul probei practice se testeaz cunotinele practice, abilitile i aptitudinile
dobândite de ctre candidai în anii de studiu i, eventual, la un loc de munc anterior.
Verificarea îndeplinirii cerinelor prevzute la art.1 se realizeaz în baza materialului
bibliografic de concurs.
Art. 3
Organizarea/Desfurarea probei
(1) Membrii specialiti din cadrul subcomisiei de concurs stabilesc planul probei
practice i baremele de evaluare i notare.
(2) Pentru efectuarea acesteia, se pun la dispoziia candidailor, în sala în care se
desfoar proba practic, toate materialele i ustensilele necesare pentru rezolvarea
sarcinilor primite în cadrul probei practice.
(3) Subiectele probei practice se stabilesc de membrii specialiti din cadrul
subcomisiei de concurs i sunt selectate prin extragere, de ctre fiecare candidat în
parte, care semneaz în procesul-verbal de extragere a variantei.
(4) Timpul alocat pentru susinerea probei practice se stabilete de subcomisia de
concurs.
Art. 4
Aprecierea candidailor
Notarea probei practice se face printr-o singur not, cuprins de la 1 la 10, ce
constituie media aritmetic a notelor acordate de ctre fiecare membru specialist din
cadrul subcomisiei de concurs.
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Art. 5
Baremul minim
(1) Sunt declarai “admis”, la proba practic, candidaii care obin cel puin nota 7,00 la
aceast prob.
(2) Candidaii care nu îndeplinesc baremul minim prevzut la alin.1, sunt declarai
“respins”.
Art. 6
Procesul verbal
(1) Dup finalizarea probei practice, modul de desfurare a acesteia i rezultatele
obinute de ctre candidai se consemneaz într-un proces verbal, semnat de ctre toi
membrii comisiei de concurs, cu aprecierea “Admis” sau ”Respins”, având la baz
baremul minim prevzut la art.5.
(2) Rezultatele probei practice se public pe site-ul Administraiei Naionale a
Penitenciarelor i al unitilor care au posturi scoase la concurs, în cel mult o zi lucrtoare
de la ultima dat a susinerii probei.
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Anexa nr. 13

Metodologia pentru desfurarea probei practice
de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuiilor de serviciu
pentru ocuparea posturilor de asistent medical (igien)

Art. 1
Cerinele de examinare
Examinarea din cadrul probei practice de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii
atribuiilor de serviciu pentru ocuparea posturilor de asistent medical (igien), urmrete
cerinele:
1. Dezinfecia apei din rezervor ap (dezinfecia apei din fântân) i a spaiilor
2. Recoltri – proba de ap
3. Probe de pe suprafee
4. Recoltare probe alimente
5. Igiena personalului din blocul alimentar - Triajul epidemiologic zilnic
6. Clasificarea pe categorii a deeurilor rezultate din activitatea medical .
Art. 2
Descrierea probei
În cadrul probei practice se testeaz cunotinele practice, abilitile i aptitudinile
dobândite de ctre candidai în anii de studiu i, eventual, la un loc de munc anterior.
Verificarea îndeplinirii cerinelor prevzute la art.1 se realizeaz în baza materialului
bibliografic de concurs.
Art. 3
Organizarea/Desfurarea probei
(1) Membrii specialiti din cadrul subcomisiei de concurs stabilesc planul probei
practice i baremele de evaluare i notare.
(2) Pentru efectuarea acesteia, se pun la dispoziia candidailor, în sala în care se
desfoar proba practic, toate materialele i ustensilele necesare pentru rezolvarea
sarcinilor primite în cadrul probei practice.
(3) Subiectele probei practice se stabilesc de membrii specialiti din cadrul
subcomisiei de concurs i sunt selectate prin extragere, de ctre fiecare candidat în
parte, care semneaz în procesul-verbal de extragere a variantei.
(4) Timpul alocat pentru susinerea probei practice se stabilete de subcomisia de
concurs.
Art. 4
Aprecierea candidailor
Notarea probei practice se face printr-o singur not, cuprins de la 1 la 10, ce
constituie media aritmetic a notelor acordate de ctre fiecare membru specialist din
cadrul subcomisiei de concurs.
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Art. 5
Baremul minim
(1) Sunt declarai “admis”, la proba practic, candidaii care obin cel puin nota 7,00 la
aceast prob.
(2) Candidaii care nu îndeplinesc baremul minim prevzut la alin.1, sunt declarai
“respins”.
Art. 6
Procesul verbal
(1) Dup finalizarea probei practice, modul de desfurare a acesteia i rezultatele
obinute de ctre candidai se consemneaz într-un proces verbal, semnat de ctre toi
membrii comisiei de concurs, cu aprecierea “Admis” sau ”Respins”, având la baz
baremul minim prevzut la art.5.
(2) Rezultatele probei practice se public pe site-ul Administraiei Naionale a
Penitenciarelor i al unitilor care au posturi scoase la concurs, în cel mult o zi lucrtoare
de la ultima dat a susinerii probei.
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Anexa nr. 14

Metodologia pentru desfurarea probei practice
de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuiilor de serviciu
pentru ocuparea posturilor de asistent medical (laborator)
Art .1
Cerinele de examinare
Examinarea din cadrul probei practice de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii
atribuiilor de serviciu pentru ocuparea posturilor de asistent medical (laborator), urmrete
cerinele:
1. Precauiunile universale - principii generale de protecia muncii în activitatea
asistentului de laborator: profilaxia îmbolnvirilor cu boli transmise prin sânge i alte
produse biologice;
2. Gestionarea deeurilor rezultate din activitatea medical de laborator;
3. Sterilizarea prin cldur uscat si umed;
4. Recoltarea produselor biologice pentru examene de laborator: recoltare, transport,
conservare sânge, urina, materii fecale, sputa, secreii purulente, exudate nazale i
faringiene;
5. Antibiograma prin metoda difuzimetric – tehnica de lucru;
6. Efectuarea si coloraia frotiurilor în hematologie;
7. Efectuarea frotiurilor în bacteriologie;
8. Coloraiile Gram i Ziehl-Nielsen;
9. Efectuarea preparatelor pentru examene parazitologice.
Art. 2
Descrierea probei
În cadrul probei practice se testeaz cunotinele practice, abilitile i aptitudinile
dobândite de ctre candidai în anii de studiu i, eventual, la un loc de munc anterior.
Verificarea îndeplinirii cerinelor prevzute la art. 1 se realizeaz în baza materialului
bibliografic de concurs.
Art.3
Organizarea / Desfurarea probei
(1) Membrii specialiti din cadrul subcomisiei de concurs stabilesc planul probei practice
i baremele de evaluare i notare.
(2) Pentru efectuarea acesteia, se pun la dispoziia candidailor, în sala în care se
desfoar proba practic, toate materialele i instrumentele necesare pentru rezolvarea
sarcinilor primite în cadrul probei practice.
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(3) Subiectele probei practice se stabilesc de membrii specialiti din cadrul subcomisiei
de concurs i sunt selectate prin extragere, de ctre fiecare candidat în parte, care semneaz
în procesulul-verbal de extragere a variantei.
(4) Timpul alocat pentru susinerea probei practice se stabilete de subcomisia de
concurs.
Art. 4
Aprecierea candidailor
Notarea probei practice se face printr-o singur not, cuprins de la 1 la 10, ce
constituie media aritmetic a notelor acordate de ctre fiecare membru specialist din cadrul
subcomisiei de concurs.
Art. 5
Baremul minim
(1) Sunt declarai “admis”, la proba practic, candidaii care obin cel puin nota 7,00 la
aceast prob;
(2) Candidaii care nu îndeplinesc baremul minim prevzut la alin. 1, sunt declarai
“respins”.
Art. 6
Procesul verbal
(1) Dup finalizarea probei practice, modul de desfurare a acesteia i rezultatele
obinute de ctre candidai se consemneaz într-un proces verbal, semnat de ctre toi
membrii comisiei de concurs, cu aprecierea „Admis” sau „Respins”, având la baz baremul
minim prevzut la art. 5.
(2) Rezultatele probei practice se public pe site-ul Administraiei Naionale a
Penitenciarelor i al unitilor care au posturi scoase la concurs, în cel mult o zi lucrtoare
de la ultima dat a susinerii probei.
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Anexa nr. 15

Metodologia pentru desfurarea probei practice
de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuiilor de serviciu
pentru ocuparea posturilor de asistent medical (dietetic i nutriie)

Art.1
Cerinele de examinare
Examinarea din cadrul probei practice de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii
atribuiilor de serviciu pentru ocuparea postului de asistent medical (dietetic i nutriie),
urmrete cerinele:
Precizarea tehnicilor speciale de pregtire a preparatelor dietetice:
1. Preparate dietetice pentru aduli cu urmtoarea patologie:
a. Dietoterapia în patologia gastro-intestinal: ulcer gastric, duodenal, enterite,
rectocolite, diaree, constipaie;
b. dietoterapia în patologia hepatobiliar-hepatita epidemic, hepatita cronic,
ciroz hepatic, icter, colecistite, litiaza biliar;
c. dietoterapia în patologia pancreatic;
d. dietoterapia în patologia nutriional: carene nutritive, obezitate, diabet zaharat,
guta, hiperlipidemii.
e. dietoterapia în patologia osteoarticular: osteoporoza;
f. dietoterapia în patologia cardio-vascular: infarct miocardic, insuficiena
cardiac, ateroscleroza, HTA.
g. dietoterapia în patologia sangvin;
h. dietoterapia în patologia urinar: glomerulo-nefrite, sindrom nefrotic, litiaza
urinar, insuficiena renal;
i. dietoterapia în patologia aparatului respirator: pneumonii, pleurezii, tuberculoza
pulmonar;
j. dietoterapia în bolile infecioase;
k. dietoterapia în raport cu alte tratamente;
l. dietoterapia pre i postoperatorie.
2. Principii de alimentaie specifice copiilor (modele de meniuri):
a. Alimentaia sugarului-natural, artificial, diversificat;
b. Alimentaia copilului 1-3 ani;
c. Alimentaia colarului.
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3. Alimentaia în anumite stri fiziologice (modele de meniuri):
a. Alimentaia femeii gravide i în perioada de alptare;
b. Alimentaia în cazul sportivilor;
c. Alimentaia vârstnicilor;
Art. 2
Descrierea probei
În cadrul probei practice se testeaz cunotinele practice, abilitile i aptitudinile
dobândite de ctre candidai în anii de studiu i, eventual, la un loc de munc anterior.
Verificarea îndeplinirii cerinelor prevzute la art.1 se realizeaz în baza materialului
bibliografic de concurs.
Art.3
Organizarea/Desfurarea probei
(1). Membrii specialiti din cadrul subcomisiei de concurs stabilesc planul probei practice
i baremele de evaluare i notare.
(2). Pentru efectuarea acesteia, se pun la dispoziia candidailor, în sala în care se
desfoar proba practic, toate materialele i ustensilele necesare pentru rezolvarea
sarcinilor primite în cadrul probei practice.
(3). Subiectele probei practice se stabilesc de membrii specialiti din cadrul subcomisiei de
concurs i sunt selectate prin extragere, de ctre fiecare candidat în parte, care semneaz în
procesul-verbal de extragere a variantei.
(4). Timpul alocat pentru susinerea probei practice se stabilete de subcomisia de
concurs.
Art. 4
Aprecierea candidailor
Notarea probei practice se face printr-o singur not, cuprins de la 1 la 10, ce
constituie media aritmetic a notelor acordate de ctre fiecare membru specialist din cadrul
subcomisiei de concurs.
Art. 5
Baremul minim
(1). Sunt declarai “admis” la proba practic, cadidaii care obin cel puin nota 7,00 la
aceast prob;
(2). Candidaii care nu îndeplinesc baremul minim prevzut la alin. 1 sunt declarai
”respins”.
Art. 6
Procesul verbal
(1). Dup finalizare probei practice, modul de desfurare a acesteia i rezultatele
obinute de ctre candidai se consemneaz într-un proces verbal, semnat de ctre toi
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membrii comisiei de concurs, cu aprecierea ”admis” sau ”respins”, având la baz baremul
minim prevzut la art. 5;
(2). Rezultatele probei practice se public pe site-ul Administraiei Naionale a
Penitenciarelor i al unitilor care au posturi scoase la concurs, în cel mult o zi lucrtoare de
la ultima dat a susinerii probei.
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Anexa nr. 16

Metodologia pentru desfurarea probei practice
de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii atribuiilor de serviciu
pentru ocuparea posturilor de agent (tehnician dentar)

Art. 1
Cerinele de examinare
Examinarea din cadrul probei practice de verificare a aptitudinilor necesare îndeplinirii
atribuiilor de serviciu pentru ocuparea posturilor de asistent (tehnician dentar), urmrete
cunoaterea unor principii fundamentale de tratament protetic al edentaiei pariale, care s
permit alegerea soluiei optime de tratament, menit s asigure profilaxia pe termen
îndelungat a elementelor câmpului protetic.
Principalele noiuni în tratamentul protetic al edentaiei prin protezarea parial metalioacrilic/acrilic/ceramic:
1. Ocluzologie dentar: cinematica mandibular, ocluzia funcional, patologia ocluzal
2. Caracteristicile morfolgice ale arcadelor dentare temporare, mixte si permanente
3. Musculatura masticatorie, articulaia temporo – mandibular, arcade dentare:
anatomie si fiziologie
4. Cunoaterea elementelor structurale ale protezelor dentare fixe
5. Înelegerea problemelor de biomecanic a acestor proteze
6. Posibilitatea prefigurrii unui plan de lucru pentru efectuarea lucrrii protetice pariale
în
cazul
restaurrii
protetice
fixe
pluridentare:
acrilic/metaloacrilic/compozit/ceramic, în toate clasele de edentaie
7. Cunoaterea posibilitilor de reparare sau optimizare a acestui tip de lucrri protetice
8. Capacitatea de a utiliza în mod adecvat i în context terminologia de specialitate
9. Elemente teoretice i practice ale tehnicilor de modelaj a unei machete din cear
10. Cunotine legate de anatomia i fiziologia aparatului dento-maxilar.
Art. 2
Descrierea probei
În cadrul probei practice se testeaz cunotinele practice, abilitile i aptitudinile
dobândite de ctre candidai în anii de studiu i, eventual, la un loc de munc anterior.
Verificarea îndeplinirii cerinelor prevzute la art.1 se realizeaz în baza materialului
bibliografic de concurs.
La confecionarea machetei de cear (Modelajul ocluzal cu cear prin tehnica adiiei)
pentru restaurarea protetic fix pluridentar, se urmrete analiza aparatului dento-maxilar:
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9 analiza statistic a ocluziei (articulaiei temporo-mandibulare) din datele oferite de
medicul dentist
9 curbele de ocluzie: curba sagital de ocluzie (curba lui Spee); curba transversal de
ocluzie (curba lui Wilson)
9 planul ocluzal: planul Frankfurt, planul Camper, planul triunghiului Bonwill
9 poziia de intercuspidare maxim.
9 relaia centric
9 analiza micrii de lateralitate (diducie)
9 depistarea pe modelul de studiu/lucru a interferenelor i contactelor premature în
micarea de lateralitate (diducie) i micarea de propulsie
9 analiza dimensiunii verticale de ocluzie
9 montarea modelelor si programarea articulatorului semiadaptabil
9 metode de obinere a machetelor
9 materiale folosite la realizarea machetelor
9 clasificarea cerurilor dentare
9 tehnici pentru obinerea machetei
Art. 3
Organizarea/Desfurarea probei
(1) Membrii specialiti din cadrul subcomisiei de concurs stabilesc planul probei practice
i baremele de evaluare i notare.
(2) Pentru efectuarea acesteia, se pun la dispoziia candidailor, în sala în care se
desfoar proba practic, toate materialele i ustensilele necesare pentru rezolvarea
sarcinilor primite în cadrul probei practice.
(3) Subiectele probei practice se stabilesc de membrii specialiti din cadrul subcomisiei de
concurs i sunt selectate prin extragere, de ctre fiecare candidat în parte, care semneaz în
procesul-verbal de extragere a variantei.
(4) Timpul alocat pentru susinerea probei practice se stabilete de subcomisia de
concurs.
Art. 4
Aprecierea candidailor
Notarea probei practice se face printr-o singur not, cuprins de la 1 la 10, ce constituie
media aritmetic a notelor acordate de ctre fiecare membru specialist din cadrul subcomisiei
de concurs.
Art. 5
Baremul minim
(1) Sunt declarai “admis”, la proba practic, candidaii care obin cel puin nota 7,00 la
aceast prob.
(2) Candidaii care nu îndeplinesc baremul minim prevzut la alin.1, sunt declarai
“respins”.
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Art. 6
Procesul verbal
(1) Dup finalizarea probei practice, modul de desfurare a acesteia i rezultatele
obinute de ctre candidai se consemneaz într-un proces verbal, semnat de ctre toi
membrii comisiei de concurs, cu aprecierea “Admis” sau ”Respins”, având la baz baremul
minim prevzut la art. 5.
(2) Rezultatele probei practice se public pe site-ul Administraiei Naionale a
Penitenciarelor i al unitilor care au posturi scoase la concurs, în cel mult o zi lucrtoare de
la ultima dat a susinerii probei.
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Anexa nr. 17

Metodologia pentru desfurarea probei practice de verificare a for ei motrice, a
abilitilor în tehnici de autoaprare i imobilizare, necesare îndeplinirii
atribuiunilor de serviciu specifice grupelor de intervenie

Art. 1
Probele de examinare
Proba practic de verificare a for ei motrice, abilitilor în tehnici de autoaprare i
imobilizare, const în evaluarea candidatului la urmtoarele teme i exerci ii:
1. Trac iuni
2. Genuflexiuni
3. Abdomen, ridicarea trunchiului la 90 grade din pozi ia culcat pe spate
4. Flotri la sol
5. Alergare de vitez-100m plat
6. Alergare de rezisten -1000m
7. Elemente de baz pentru autoaprare
8. Procedee de imobilizare la sol a adversarului
9. Procedee de conducere forat
10. Procedee de aprare împotriva loviturilor cu membrele
11. Procedee de aprare împotriva atacurilor care debuteaz cu prinderi sau centurri
12. Procedee de aprare împotriva loviturilor de cuit
13. Procedee de aprare împotriva loviturilor cu bastonul
14. Alte procedee prevzute în tematica publicat cu ocazia anunului privind
scoaterea la concurs a posturilor.
Art. 2
Descrierea probelor
Proba const în parcurgerea de ctre candidat a celor 14 exerci ii. Pentru testarea
for ei mortice se vor realiza exerci iile de la punctele 1-6. Pentru testarea tehnicilor de
autoaprare i imobilizare(punctele 7-14), se vor extrage, de ctre fiecare candidat în
parte, câte un procedeu din cele stabilite de membrii specialiti din subcomisia de
concurs, semnându-se în procesul-verbal de extragere.
Art. 3
Organizarea/Desfurarea probelor
(1) Exerci iile sunt obligatorii, se deruleaz cronologic i se susin, de ctre acesta, în
aceeai zi.
(2) Proba practic, indiferent de cauze, nu se repet/reexamineaz i nu i se poate
schimba ordinea.
(3) Întârzierea, absena, abandonul sau refuzul de a executa un procedeu,
echivaleaz cu eliminarea din concurs i declararea candidatului „respins”.
(4) Programarea candidailor la proba practic se afieaz prin grija comisiei de
concurs.
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(5) Toi candidaii care susin proba practic trebuie, în mod obligatoriu, s aib avizul
medical „APT”.
(6) Verificarea for ei motrice, abilitilor în tehnici de autoaprare i imobilizare se
organizeaz i se desfoar numai în locaii care asigur spaii i condiii tehnicomateriale optime susinerii disciplinelor de concurs.
(7) Centrul de concurs rspunde de asigurarea locaiei i condiiilor necesare pentru
buna desfurare a disciplinelor sportive, precum i a asistenei medicale autorizate, pe
tot parcursul susinerii acestora.
(8) Pentru susinerea probei practice, în prealabil, se efectueaz urmtoarele activiti:
a) dimensionarea i dotarea corespunztoare a spaiilor de concurs, pentru
susinerea probelor;
b) marcarea vizual a zonelor de concurs, în care au acces doar examinatorii,
observatorii, candidaii i personalul medico-sanitar desemnat.
(9) Este interzis accesul candidailor în zona de concurs cu orice fel de bunuri sau
obiecte care nu fac obiectul probei.
(10) Accesul candidailor în spaiul de concurs este permis cu cel mult 30 de minute
înainte de susinerea probei practice, pe baza programrilor afiate i a documentelor
care atest identitatea acestora, potrivit legii.
(11) Membrii specialiti din subcomisia de concurs vor consemna prezena/absena
fiecrui candidat, precum i situaiile de abandon/descalificare, dac e cazul.
(12) Candidai au obligativitatea de a se prezenta cu echipament sportiv adecvat,
nefiind permis accesul acestora în spaiul de concurs fr echipament corespunztor.
(13) Înclzirea înaintea susinerii probei practice i modalitatea în care aceasta se
realizeaz este la latitudinea candidailor, nefiind imputabil în vreun fel subcomisiei de
concurs.
(14) Dup verificarea identitii candidailor, membrii specialiti din subcomisia de
concurs informeaz candidaii cu privire la desfurarea fiecrui exerci iu, la drepturile,
obligaiile i interdiciile pe care acetia le au în timpul i dup susinerea fiecrei probe.
Art. 4
Aprecierea candidailor
(1) La evaluarea for ei motrice, abilitilor în tehnici i procedee de autoaprare i
imobilizare, se urmrete cunoaterea i aplicarea urmtoarelor elemente de baz: for a
fizic, rezisten a, poziia, deplasarea, loviturile, parrile, blocajele de lupt, fixri etc.,
pentru probele prevzute în art. 1 din prezenta metodologie.
(2) Evaluarea se finalizeaz cu calificativele „admis” sau „respins”.
(3) Aprecierea nivelului de pregtire se face conform baremelor de evaluare i
notare.
Art. 5
Baremul minim
(1) pentru for a motric
- Trac iuni - Notarea se face prin punctaj de la 1 la 10, începând cu 3 flotri i
terminând cu 12;
- Genuflexiuni - Notarea pentru fiecare procedeu în parte se face prin punctaj de la 1
la 10, începând cu 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80;
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- Abdomen - Notarea pentru fiecare procedeu în parte se face prin punctaj de la 1 la
10, începând cu 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60;
- Flotri la sol - Notarea pentru fiecare procedeu în parte se face prin punctaj de la 1
la 10, începând cu 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50;
- Alergare de rezisten  - Notarea pentru fiecare procedeu în parte se face prin
punctaj de la 1 la 10, începând cu 4,25”,4,20”,4,15”,4,10”,4,05”,4,00”,3,55”,3,50”,3,45”,3,40
- Alergare de vitez - Notarea pentru fiecare procedeu în parte se face prin punctaj de
la 1 la 10, începând cu 16,09”,16,06”,16,03”,16,00”,15,07”,15,04”,15,01”,14,08”,14,05”14,02
(2) pentru procedee de autoaprare i imobilizare
Notarea pentru fiecare procedeu de autoaprare i imobilizare în parte se face prin
punctaj de la 1 la 10, astfel:
x 10-9 puncte – execuie corect a procedeului din punct de vedere tehnic, acesta a
fost executat cu precizie, vitez i siguran;
x 8-7 puncte – execuie corect a procedeului din punct de vedere tehnic, dar nu
destul de energic;
x 6-5 puncte – uoare greeli de execuie a procedeului, nesiguran;
x 4-1 puncte – greeli însemnate de execuie: aciuni necoordonate ale braelor i
picioarelor.
(3) Baremul minim pentru fiecare exerci iu este de 5 puncte. Obinerea a mai puin de
5 puncte la un exerci iu, atrage dup sine respingerea candidatului.
Art. 6
Procesul verbal
(1) Pentru a fi declarat „admis”, candidatul trebuie s obin cel puin baremul
prevzut la art.5 alin.3;
(2) Dup finalizarea probei practice, rezultatele obinute de ctre candidai se
consemneaz într-un proces verbal, semnat de ctre toi membrii comisiei de concurs, cu
aprecierea “Admis” sau ”Respins”.
(3) Rezultatele probei practice de verificare a for ei motrice, abilitilor în tehnici de
autoaprare i imobilizare, necesare îndeplinirii atribuiunilor de serviciu, se public pe
site-ul Administraiei Naionale a Penitenciarelor i al unitilor care au posturi scoase la
concurs, în cel mult o zi lucrtoare de la ultima dat a susinerii probei.
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