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DOMENIUL STUDIILOR PENTRU POSTURILE DE AGENT PREVĂZUTE CU 
STUDII SUPERIOARE 

 

Art. 1 Pentru posturile de agent-agent şef cu studii superioare, domeniile de studii 
sunt stabilite prin raportare la sectorul de activitate căruia îi aparţin, după cum 
urmează: 

Nr. 
crt. 

Domeniul de 
activitate 

Domeniul studiilor 

1.  Juridic, contencios, 
metodologie şi 
elaborare acte 
normative 

Domeniul fundamental ştiinţe sociale, ramura de 
ştiinţă ştiinţe juridice, toate specializările. 

2.  Secretariat, arhivă, 
registratură şi 
mass-media 

Toate domeniile fundamentale, toate 
specializările 

3.  Structura de 
securitate/Informaţii 
clasificate 

Toate domeniile fundamentale, toate 
specializările  

4.  Managementul 
situaţiilor de 
urgenţă 

Toate domeniile fundamentale, toate 
specializările 

5.  Protecţia muncii şi 
mediului 

Domeniul fundamental ştiinţe inginereşti toate 
specializările 

6.  Medical Domeniul fundamental matematică şi ştiinţe ale 
naturii ramura de ştiinţă chimie şi inginerie 
chimică, domeniul de studii universitare chimie, 
toate specializările. 
 
Domeniul fundamental ştiinţe biologice şi 
medicale: 

1. ramura de ştiinţă medicină, toate 
specializările 

2. ramura de ştiinţă biochimie toate 
specializările 

3. ramura de ştiinţă farmacie toate 
specializările 

4. ramura de ştiinţă medicină dentară toate 
specializările 
 

Pentru agent statistician spitale şi agent 
administrativ registrator toate domeniile 
fundamentale, toate specializările 

7.  Resurse umane şi 
formare 
profesională, 

Toate domeniile fundamentale, toate 
specializările 
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Nr. 
crt. 

Domeniul de 
activitate 

Domeniul studiilor 

Învăţământ 
(inclusiv 
compartiment 
pensii BAGR) 

8.  Sănătate si 
securitate in muncă 

Domeniul fundamental ştiinţe inginereşti toate 
specializările 

9.  Economico-
administrativ 
financiar 
Inclusiv 
compartiment 
administrativ  

Domeniul fundamental ştiinţe sociale, ramura de 
ştiinţă ştiinţe economice toate specializările 
 
Domeniul de studii ştiinţe militare specializarea 
management economico-financiar 

10.  Economico 
administrativ 
logistică (inclusiv 
Tipografie, Achiziţii 
publice, Controlul 
calităţii construcţii, 
transporturi, 
întreţinere auto 
compartiment 
servicii birou hotel 
şi agrement  

Domeniul fundamental ştiinţe sociale: 
1. Ramura de ştiinţă ştiinţe juridice toate 

specializările  
2. Ramura de ştiinţă ştiinţe administrative 

toate specializările  
3. Ramura de ştiinţă ştiinţe economice 

toate specializările 
4. Ramura de ştiinţă matematica şi ştiinţele 

naturii specializarea controlul şi 
securitatea produselor alimentare 

5. Ramura de ştiinţă ştiinţe militare, 
informaţii şi ordine publică domeniul de 
studii universitare ştiinţe militare 
specializarea logistică, specializarea 
management economico financiar  

Domeniul fundamental ştiinţe inginereşti toate 
specializările 
Domeniul fundamental ştiinţe umaniste şi arte, 
ramura de ştiinţă arhitectură şi urbanism toate 
specializările 
Domeniul fundamental ştiinţe biologice şi 
medicale, ramură de ştiinţă medicină veterinară 
domeniul de studii universitare medicină 
veterinară  
 

11.  Siguranţa deţinerii 
şi regim 
penitenciar, inclusiv 
siguranţa şi paza 
bunurilor 

Siguranţa deţinerii toate domeniile 
fundamentale, orice specializare 
Regim penitenciar toate domeniile 
fundamentale, orice specializare 
Evidenţă deţinuţi domeniul fundamental ştiinţe 
sociale:  

1. ramura de ştiinţă ştiinţe juridice toate 
specializările,  

2. ramura de ştiinţă ştiinţe administrative 
toate specializările 

Organizarea muncii  
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Nr. 
crt. 

Domeniul de 
activitate 

Domeniul studiilor 

Domeniul fundamental ştiinţe sociale:  
1. ramura de ştiinţă ştiinţe juridice toate 

specializările,  
2. ramura de ştiinţă ştiinţe economice toate 

specializările, 
Domeniul fundamental ştiinţe inginereşti toate 
specializările 
Grupa de intervenţie toate domeniile 
fundamentale, orice specializare 

12.  Reintegrare socială 
asistenţă 
psihosocială 

Domeniul fundamental ştiinţe sociale  
1. domeniul de studii universitare sociologie 

toate specializările 
2. domeniul de studii universitare asistenţă 

socială 
3. domeniul de studii universitare informaţii 

şi securitate naţională specializarea 
psihologie-informaţii 

4. domeniul de studii universitare psihologie 
toate specializările 

 
13.  Reintegrare socială 

educaţie 
Domeniul fundamental ştiinţe sociale, 

1. domeniul de studii universitare ordine 
publică şi siguranţă naţională 

2. domeniul de studii universitare drept, 
toate specializările 

3. domeniul de studii universitare ştiinţe ale 
comunicării, toate specializările 

4. domeniul de studii universitare ştiinţe ale 
educaţiei toate specializările  

5. domeniul de studii universitare teologie, 
toate specializările 

6. domeniul de studii universitare arte 
vizuale, toate specializările 

7. domeniul de studii universitare teatru şi 
artele spectacolului, toate specializările 

8. domeniul de studii universitare 
cinematografie şi media, toate 
specializările 

9. domeniul de studii universitare muzică, 
toate specializările 

10. domeniul de studii universitare ştiinţa 
sportului şi educaţiei fizice, toate 
specializările 

Domeniul fundamental ştiinţe inginereşti toate 
specializările 

14.  Informatică Domeniul fundamental matematică şi ştiinţe ale 
naturii: 

1. ramura de ştiinţă matematică toate 
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Nr. 
crt. 

Domeniul de 
activitate 

Domeniul studiilor 

specializările 
2. ramura de ştiinţă informatică toate 

specializările 
 
Domeniul fundamental ştiinţe inginereşti, ramura 
de ştiinţă inginerie electrică, electronică şi 
telecomunicaţii 

1. domeniul de studii inginerie electrică 
specializarea instrumentaţie şi achiziţii de 
date, specializarea inginerie electrică şi 
calculatoare şi specializarea informatică 
aplicată în inginerie electrică 

2. domeniul de studii inginerie electronică, 
telecomunicaţii şi tehnologii 
informaţionale, toate specializările 
 

Domeniul fundamental ştiinţe inginereşti ramura 
de ştiinţă ingineria sistemelor, calculatoare şi 
tehnologia  informaţiei toate specializările 
 
Domeniul fundamental ştiinţe sociale 

1. ramură de ştiinţe militare, informaţii şi 
ordine publică domeniul de studii 
universitare informaţii şi securitate 
naţională specializarea sisteme 
informaţionale 

2. ramura de ştiinţă ştiinţe economice, 
domeniul de studii universitare 
cibernetică şi statistică toate specializările 

3. ramura de ştiinţă ştiinţe economice, 
domeniul de studii universitare 
informatică economică  

15.  Cooperare 
internaţională 

Toate domeniile fundamentale, toate 
specializările 

16.  Prevenirea 
criminalităţii 

Toate domeniile fundamentale, toate 
specializările 

17.  Inspecţie 
penitenciară 

Toate domeniile fundamentale şi toate 
specializările 

 

Art. 2 În cazul în care la nivelul ANP sau unităţilor penitenciare subordonate se 
înfiinţează/dispar domenii de activitate, directorul general al Administraţiei Naţionale 
a Penitenciarelor, la propunerea directorului general adjunct care coordonează 
activitatea Direcţiei Management Resurse Umane trimite Ministrului Justiţiei 
propunerea motivată de modificare/radiere a datelor din Anexa prevăzută la art.1. 
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Art. 3 În cazul în care prin hotărâre de guvern se modifică Nomenclatorul domeniilor 
şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de 
învăţământ superior de natură a modifica date în Anexa prevăzută la art.1 directorul 
general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, la propunerea directorului 
general adjunct care coordonează activitatea Direcţiei Contencios şi Elaborare Acte 
Normative trimite Ministrului Justiţiei propunerea motivată de actualizare. 

 


