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                      Anexa la Decizia directorului general al Administrației Naționale a  

                          Penitenciarelor nr. ______/___.___.2022 
 
 

CALENDARUL 
desfășurării activității de mutare, la cerere, 

a polițiștilor de penitenciare definitivi din sistemul poliției penitenciare – ofițeri 
în alte unități ale sistemului poliției penitenciare 

21.03.2022-18.05.2022 
 
 

Sesiunea de mutare a polițiștilor de penitenciare definitivi – ofițeri, din sistemul poliției 
penitenciare în alte unități ale sistemului poliției penitenciare, se va desfășura în perioada  
martie-mai a acestui an. Drept urmare, toate etapele procedurii de mutare se vor desfășura 
conform următorului calendar:   

 

Stabilirea, de către unitățile penitenciare, a 
posturilor vacante de ofițer, pe care le consideră 
prioritare pentru a face obiectul procedurii de 
mutare, conform art. 2 alin. (3) din OMJ nr. 
1551/C/2020. 
 

21.03. – 23.03. 
(3 zile lucrătoare) 

 

Introducerea posturilor care vor face obiectul 
procedurii de mutare, în aplicația informatică, 
conform indicațiilor din Adresa nr. 
49140/16.09.2020. 
 

24.03.-25.03. 
 (2 zile lucrătoare)  

Asigurarea publicității posturilor ce vor face 
obiectul procedurii de mutare, prin orice mijloc de 
informare avut la dispoziție (publicitatea se va 
realiza în data de 28.03.2022). 
Depunerea cererilor de mutare de către polițiștii de 
penitenciare definitivi. 
 

28.03. – 01.04. 
(5 zile lucrătoare) 

Obținerea avizului de principiu al directorului 
unității unde polițistul de penitenciare este 
încadrat. 
 

04.04.- 05.04. 
(2 zile lucrătoare)  

 

Introducerea în aplicația informatică a cererilor de 
mutare avizate de către directorul unității unde 
polițistul de penitenciare este încadrat, a 
materialelor justificative și a referatului de 
personal, conform indicațiilor din Adresa nr. 
49140/16.09.2020. 
 

06.04.- 08.04. 
(3 zile lucrătoare)  
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Obținerea avizului de principiu al directorului 
unității unde polițistul de penitenciare definitiv 
solicită mutarea. 
 

11.04.-12.04. 
(2 zile lucrătoare) 

Introducerea în aplicația informatică a cererilor de 
mutare avizate de către directorul unității unde 
polițistul de penitenciare definitiv solicită mutarea, 
conform indicațiilor din Adresa nr. 49140/ 
16.09.2020. 
 

13.04.-14.04. 
(2 zile lucrătoare)  

Analizarea și avizarea cererilor de mutare de către 
conducerea Administrației Naționale a 
Penitenciarelor; obținerea semnăturilor pe tabelul 
centralizator cu avizele acordate în urma ședinței 
de analiză a cererilor de mutare. 
 

15.04. – 21.04. 
(5 zile lucrătoare) 

Constituirea comisiilor conform art. 4 alin. (2), (5) și 
(7) din OMJ nr. 1551/C/2020.  
  

26.04. –29.04.  
(4 zile lucrătoare) 

Afișarea tematicii și bibliografiei pentru interviu, 
dacă este cazul. 
 

02.05.-03.05. 
(2 zile lucrătoare)   

Susținerea probelor care atestă îndeplinirea 
condițiilor de ocupare a postului, pentru cazurile în 
care se schimbă sectorul de activitate (cu 
respectarea termenului pentru interviu profesional 
prevăzut la art. 5 alin. (1) din Decizia ANP nr. 
506/2020). 
 

04.05.-16.05. 
 (9 zile lucrătoare)  

Departajarea polițiștilor de penitenciare definitivi, 
acolo unde este cazul. 
  

                 17.05.-18.05. 
 (2 zile lucrătoare)  

 
  

 
 

 


