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OFIŢER (psiholog resurse umane) 

Condiţiile specifice de ocupare a postului 

I. studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, emisă de instituţii
acreditate potrivit legii, în specializarea, „Psihologie” sau asimilate;

II. atestat de liberă practică obţinut în specialitatea psihologie aplicată în domeniul securităţii
naţionale - treapta de specializare – minimum psiholog practicant autonom;

III. atestat de liberă practică obţinut într-una din specialitățile:

 psihologie clinică – treapta de specializare – minimum psiholog practicant în
supervizare, cu prezentarea dovezii privind supervizarea profesională;
sau

 consiliere psihologică sau psihoterapie, treapta de specializare – minimum
psiholog practicant în supervizare, cu prezentarea dovezii privind supervizarea
profesională.

IV. cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (se verifică prin probă practică eliminatorie);

V. autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, specific
fiecărei unităţi.

   Probele de concurs 

a) proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului;
b) interviul;
c) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului.

Bibliografia şi Tematica 

Legislaţie generală 

1. Legea nr. 145/2019 privind statutul polițiștilor de penitenciare, cu modificările și completările

ulterioare:

 cap. II – art. 7-10;

 cap. IV – art. 104-105, 119, 120, 121;

 cap. V – art. 133;

 cap. VI – art. 140-141.
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2. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului dentologic al personalului din 

sistemul administrației penitenciare - Anexa 1 – art. 2,6,11; 

 

3. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2724/C/2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a penitenciarelor: cap. XI - Psihologul de personal: art. 45 - 47; 

 

Legislație specifică 

 

1. Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările şi 

completările ulterioare: art. 1- 22;  

 

2. Hotărârea Guvernului nr. 788/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, 

înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările şi 

completările ulterioare:  art. 1 - 26;  

 

3. Hotărârea  Guvernului nr. 1996/2004 privind condițiile de acordare în mod gratuit a asistenței 

medicale și psihologice, medicamentelor, protezelor dentare şi dispozitivelor medicale 

destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale pentru funcționarii publici cu 

statut special din sistemul administrației penitenciare, cu modificările și completările ulterioare: 

Cap. II - Asistența psihologică: art. 14-22; 

 

4. Hotărârea Convenției Naționale a Colegiului Psihologilor din România nr. 1 / 2018 pentru 

aprobarea Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică (publicat în 

Monitorul Oficial nr. 143 / 2019) - https://lege5.ro/Gratuit/gmzdcmbtgyza/codul-deontologic-al-

profesiei-de-psiholog-cu-drept-de-libera-practica-din-24112018: 

 capitolul V- Standarde specifice: 

 B - Intervenție psihologică, psihoterapie și consiliere (B1 - B13/136-

149);  

 C - Evaluare și diagnoză (C1 - C12/ 150-172). 

 

 

Literatura de specialitate 

 

1. Editura Polirom, Iași, (2013), Sava Florin Alin,  Psihologia validată ştiinţific - Ghid practic de 

cercetare în psihologie : Abordarea științifică vs pseudoștiințifica în psihologie pag.15 - 

38; 
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2. Editura Trei (2013), Tratat de psihologia muncii – Aplicații practice în organizații și resurse

umane – Volumul I – Fundamentele psihologiei muncii, Chraif Mihaela:

 Analiza muncii și fișa postului - pag. 17 - 29,

 Evaluarea psihologică a personalului din organizații -  pag. 228-232;

3. Editura Eurostampa, Timișoara (2002), Zoltan Bogathy, Conflicte în organizații:

 2.4.1. Dinamica conflictului intergrupal – pag. 70 – 78,

 2.5  Avantajele și dezavantajele conflictelor – pag. 79 – 84;

4. Editura Polirom, Iaşi, (2004), Evaluarea psihologică a personalului, Constantin Ticu : Analiza

climatului organizațional – pag. 213 - 234;

5. American Psychiatric Association - Manual de Diagnostic şi Clasificare Statistică a Tulburărilor

Mintale DSM-5, ediţia a V-a, Editura Callisto, Bucureşti, 2016:

 Tulburările depresive – pag. 155 – 189, secțiunile Criterii de diagnostic pentru

toate tulburările depresive,

 Tulburările anxioase – pag. 189 – 235, secțiunile Criterii de diagnostic pentru

toate tulburările anxioase,

 Tulburările asociate traumei și factorilor de stres - pag. 271 - 291,

 Tulburările legate de consumul de substanțe și dependențe – pag. 481 – 591,

secțiunile Criterii de diagnostic pentru toate tulburările legate de consumul

de substanțe și dependențe.
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