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INFORMAŢII PERSONALE SCUTARU VASILE 
 

  

 Loc. Tîrgu Ocna, str. Victoriei, bl. F.6, ap. 14, jud. Bacău, România, cod poștal 605600    

 -      0040744760850     

 vasile.scutaru@anp.gov.ro  

Scrieţi adresa paginii web personale   

 

Sexul masculin | Data naşterii 09/03/1976 | Naţionalitatea română  

 

 

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ   

 

  

 

Începând cu 25.11.2008 

 
Director  

Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tîrgu Ocna 

Str. Tisești nr. 137, loc. Tîrgu Ocna, jud. Bacău  

▪ conducerea de ansamblu a sectoarelor, birourilor şi compartimentelor de muncă din unitate, luând 
măsuri pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin şi asigurarea aplicării prevederilor legale în 
domeniul de activitate al unităţii; 

▪ aprobarea Regulamentului de ordine interioară al unităţii; 

▪ stabilirea programului zilnic de lucru al personalului unităţii şi urmărirea modului în care acesta 
este respectat; 

▪ perfecţionarea pregătirii profesionale a personalului din subordine; 

▪  numirea, eliberarea, destituirea, suspendarea din funcţie, punerea la dispoziţie şi repunerea în 
drepturile anterioare, în condiţiile legii, a funcţionarilor publici cu funcţii de execuţie şi a personalului 
contractual din unitate; 

▪ întocmirea fişelor posturilor pentru funcţionarii publici  cu statut special şi personalul contractual din 
competenţă şi aprobarea fişelor întocmite de aceştia; 

▪ organizarea, îndrumarea şi controlul activității de pregătire şcolară a funcţionarilor publici cu statut 
special şi a elevilor ce urmează cursurile şcolii; 

▪  propune spre aprobare directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor planurile 
de învăţământ şi planurile tematice pentru cursurile cu durata de 1an precum şi programele 
cursurilor de perfecţionare; 

▪  organizează şi efectuează asistenţe la cursuri pentru a verifica modul de organizare şi 
desfăşurare a predărilor şi a evaluărilor pentru elevi şi cursanţi; 

▪ urmăreşte şi asigură funcţionarea sistemului informatic integrat, prelucrarea datelor şi exploatarea 
aplicaţiilor informatice; 

▪ fundamentează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al unităţii, asigurarea executării bugetului 
în condiţiile legii; 

▪ îndrumarea şi controlul respectării dispoziţiilor legale pe linie financiar-contabilă; 

▪  coordonarea activităţilor destinate dotării şi asigurării cu bunuri şi mijloace materiale în funcţie de 
obiectivele sistemului penitenciar, priorităţile şi resursele materiale şi financiare avute la dispoziţie, 
conform legii; 

Tipul de activitate : Top management  
 

August-noiembrie 2008 Director adjunct ( siguranţa deţinerii şi regim penitenciar) 

Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tîrgu Ocna 

Str. Tisești nr. 137, loc. Tîrgu Ocna, jud. Bacău 
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 conducerea, îndrumarea şi controlul activităţilor privind asigurarea pazei, escortării şi 
supravegherii persoanelor private de libertate, în conformitate cu prevederile actelor normative în 
vigoare şi cu reglementările internaţionale referitoare la respectarea drepturilor omului; 

 şef al întregului personal din cadrul sectorului Siguranţa deţinerii şi regim unitate, precum şi 
pentru personalul din alte sectoare repartizat prin decizia directorului să desfăşoare activităţi în 
cadrul acestui sector; 

 organizarea şi coordonarea activităţile de control desfăşurate de către ofiţerii din subordine, 
organizarea sectorului de deţinere, gestionarea spaţiilor de cazare şi a celorlalte spaţii din interiorul 
sectorului de deţinere, repartizarea şi mutarea deţinuţilor pe camere şi secţii de deţinere, menţinerea 
climatului de ordine şi disciplină în rândul deţinuţilor şi a personalului care desfăşoară activităţi cu 
deţinuţii; 

 pregătirea şi evaluarea profesională a personalului din subordine; 

 în calitate de funcţionar de securitate – responsabilitate privind gestionarea şi protecţia 
documentelor clasificate secrete de stat; 

Tipul de activitate: Top management 
 

Ianuarie 2007-august 2008 Şef serviciu ( siguranţa deţinerii şi regim penitenciar) 

Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tîrgu Ocna 
Str. Tisești nr. 137, loc. Tîrgu Ocna, jud. Bacău 

 conducerea, îndrumarea şi controlul activităţilor privind asigurarea pazei, escortării şi 
supravegherii persoanelor private de libertate, în conformitate cu prevederile actelor normative în 
vigoare şi cu reglementările internaţionale referitoare la respectarea drepturilor omului; 

 şef al întregului personal din cadrul Serviciului Siguranţa deţinerii şi regim penitenciar din unitate, 
precum şi pentru personalul din alte sectoare repartizat prin decizia directorului să desfăşoare activităţi 
în cadrul acestui sector; 

 organizarea sectorului de deţinere, gestionarea spaţiilor de cazare şi a celorlalte spaţii din 
interiorul sectorului de deţinere, menţinerea climatului de ordine şi disciplină în rândul deţinuţilor şi a 
personalului care desfăşoară activităţi cu deţinuţii; 

 pregătirea şi evaluarea profesională a personalului din subordine; 

 în calitate de funcţionar de securitate – responsabilitate privind gestionarea şi protecţia 
documentelor clasificate secrete de stat. 

Tipul de activitate: siguranța deținerii și regim penitenciar 
 

Ianuarie 2004-decembrie 2006 Şef birou ( şef tură) 

Penitenciar Spital, 
oraş Tîrgu-Ocna, str. Crizantemelor nr. 2, jud. Bacău 

 coordonarea serviciului de pază şi supraveghere de către personalul din schimbul său; 

 executarea instruirii personalului din serviciul de pază şi supraveghere, înainte de intrarea în 
serviciu; 

  coordonarea programului zilnic cu persoanele private de libertate care participă la 
principalele activităţi planificate, luând măsurile ce se impun pentru prevenirea evenimentelor 
negative; 

Tipul de activitate: siguranța deținerii și regim penitenciar 
 

Iunie 1999 – ianuarie 2004 Ofiţer operativ II (siguranţă exterioară) 

Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare Tîrgu Ocna 
Str. Tisești nr. 137, loc. Tîrgu Ocna, jud. Bacău 

 Activități de  coordonare, îndrumare şi control  al activităţilor de escortare, pază şi 
supraveghere desfăşurate în exteriorul unităţii 

Tipul de activitate: siguranța deținerii și regim penitenciar 
 

Iulie 1998 – iunie 1999 Ofiţer serviciu II  

Penitenciarul Bacău 

 coordonare, îndrumarea şi controlul activităţilor de pază şi supraveghere în cadrul 
schimbului 

Tipul de activitate: siguranța deținerii și regim penitenciar 
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EDUCAŢIE ŞI FORMARE   

 

15.12.2015 - 29.02.2016  Curs specializare ”Evaluator competențe profesionale” 
   Fundaţia pentru Formare Profesională și Învăţământ Preuniversitar – Viitor - Brașov 

 sistemul de evaluare a competenţelor profesionale; 

 principiile care stau la baza procesului de evaluare a competenţelor profesionale; 

 asigurarea calităţii procesului de evaluare; 

 standardul occupational; 

 aspecte critice, instrument de evaluare, dovezi de competenţă; 

 metode şi instrumente de evaluare/teste; 

 elaborarea instrumentelor de evaluare; 

 organizarea procesului de evaluare; 

 efectuarea evaluării; 

 luarea deciziei privind competenţele candidatului. 
15.12.2014 - 19.12.2014   Curs specializare „Manager”  

 SC Avangarde Business Group Sa București 

▪ verificarea aplicării normelor de sănătate si securitate in muncă; 

▪ urmărirea aplicării normelor de protecție a mediului; 

▪ stimularea unor relații de muncă eficace; 

▪ elaborarea strategiei structurii organizaționale conduse; 

▪ monitorizarea implementării strategiei; 

▪ adoptarea deciziilor; 

▪ marketingul și asigurarea calității activității instituției publice.  

07.12.2013.-11.12.2013  Program de perfecționare „Specialist în domeniul calității”  

Universitatea Națională de Apărare Carol I, în parteneriat cu Universitatea „Spiru Haret”, în cadrul 
Proiectului POSDRU/86/1,2/S/62249 – Calitate europeană în învățământul superior   

▪ management educațional  

30.09.2013-20.12.2013  Curs postuniversitar de dezvoltare profesională continuă, conducere în domeniul 
managementului educațional  

Universitatea Națională de Apărare „Carol I”  

▪ Politici educaționale; 

▪ Sociologia educației; 

▪ Educația adulților; 

▪ Management educațional; 

▪ Marketing; 

▪  Pedagogie; 

▪ Educație fizică militară; 

▪ Terminologie și comunicare managerială   

15.08.2012-29.08.2012  Permis european de conducere a computerului Start  

ECDL Romania, SC Euroaptitudini SA  

▪ Utilizarea funcțiilor de bază ale unui PC; 

▪ Asigurarea securității datelor, documentelor, transpunerea datelor pe suport; 

▪ Utilizarea instrumentelor Microsoft Office; 

▪ Folosirea foilor de calcul tabelare; 

▪ Utilizarea internetului si a postei electronice. 

21.04.2012-30.04.2012  Curs training – To train ist o transform the future 

The Youth Dialogue Programme,  Belgrad- Serbia 

▪ Creșterea capacității tinerilor de a promova și de a facilita educația interculturală ca formatori și 
intermediari, 

▪ Dezvoltarea competențelor formatorilor în educația non-formală, bazată pe proiectarea și facilitarea 
învățământului intercultural. 

30.05.2011-03.06.2011  Formare în managementul proiectelor, în contextul instrumentelor structurale  

Fondul european de dezvoltare regională   

▪ Identificarea activităților, instrumentele structurale, forma proiectelor și procedura de  aprobare și 
implementare  
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COMPETENΤE PERSONALE   

 

 

29.10.2009-11.12.2009  Formator  
▪ SC Infoprob  SRL Bacău 

▪ Pregătirea, realizarea și evaluarea participanților la formare; 

▪ Metode și tehnici speciale de formare; 

▪ Marketingul formării; 

▪ Proiectarea, organizarea programelor si a stagiilor de formare; 

▪ Asigurarea calității programelor de formare.  

Octombrie 2005 - iunie 2006 Master – Administraţie publică IDD 

  Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială – Universitatea din Bucureşti, România 

▪ politici publice 

▪ managementul resurselor umane 

▪ planificare şi dezvoltare spaţială 

▪ comunicare 

▪ organizarea şi rolul instituţiilor şi autorităţilor publice 

Octombrie1994 – Iulie 1998  Studii superioare : Licențiat Jurist / Ofiţer de penitenciare 

Academia de poliţie „ Alexandru Ioan Cuza ” Bucureşti 

▪ discipline specifice facultăţii de drept 

▪ discipline de specialitate – drept execuţional penal / teorie şi practică penitenciară 

▪ discipline de specialitate – drept poliţienesc / pregătire militară / medicină legală / criminalistică / 
relaţia cu publicul 

Septembrie 1990 – iunie 1994  Studii liceale: Electronist – cu atestat profesional  

Liceul nr.1 – „Henri Coandă” - Bacău 

▪  discipline obligatorii pentru liceu 

▪  aeronautică 

▪  electronică şi electrotehnică de aviaţie 

▪  limba franceză 

Limba(i) maternă(e) Limba română  

  

Alte limbi străine cunoscute ΙNΤELEGERE  VORBIRE  SCRIERE  

Ascultare  Citire  
Participare la 
conversaţie  

Discurs oral   

Limba engleză B2 B2 A2  A2  A1  

 Scrieţi denumirea certificatului. Scrieţi nivelul, dacă îl cunoaşteţi.  

 Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat  
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine  

Competenţe de comunicare  Experiență de 8 ani ca profesor în cadrul SNPAP Tîrgu Ocna ( expuneri și dezbateri cu peste 220 
elevi/curs ), organizare și participare la Conferințe, seminarii și întâlniri de lucru; 

Competenţe 
organizaţionale/manageriale  

▪ Începând cu anul 2008 director al SNPAP, instituție de interes național, parte a sistemul de ordine 
publică și siguranță națională, instituție de învățământ acreditată, cu cifra de școlarizare de 290 elevi 
/an școlar și peste 150 de angajați; 

▪ Coordonarea activităților specifice în calitate de director al instituției în realizarea și punerea în 
execuție a lucrărilor de reparați capitale (inclusiv tema de proiectare și urmărirea lucrărilor) pentru 
două obiective ( pavilion școală și pavilion cazare elevi); 

▪ Coordonarea activităților și echipelor de lucru, precum și participare la inițierea, aplicarea și 
implementarea proiectului ERASMUS+  ”Learning by doing”, în valoare de peste 350 000 euro,  în 
calitate  de specialist/lector și reprezentant legal al instituției; 

▪ Coordonarea  activităților specifice, în calitate de director al instituției, în conceptul de proiect și 
construirea exclusiv din fonduri extrabugetare a ”Bisericii de lemn închinată sfinților martiri din 
închisorile comuniste din cadrul SNPAP”, inclusiv atragere fondurilor necesare finanțării,  

▪ Organizarea și participarea la peste 12 conferințe și 5 seminarii naționale/internaționale, alte întâlniri 
de lucru și vizite oficiale ale unor delegații străine sau vizite de lucru în străinătate; 
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INFORMAΤII SUPLIMENTARE   

 
 

 

Competenţe dobândite la locul de 
muncă  

▪ o bună cunoaştere a managementului calităţii în educație și formare profesională; 

▪ întocmirea și implementarea a trei planuri strategice de modernizare și dezvoltare a instituției pe 
termen mediu ( 3 ani); 

▪ competențe organizatorice și decizionale; 

▪ dezvoltarea competențelor de lucru în echipă și asumarea răspunderii; 
 

Competenţe informatice  ▪ o bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™, ca urmare a absolvirii cursului ECDL și 
utilizării frecvente a calculatorului la locul de muncă 

Permis de conducere  ▪ B 

Prezentări 

 

 

 

 

Proiecte 

 

  

 

 

 

 

 

Conferinţe      

 

 

 

 

Seminarii 

 

 

- Susținere prezentare în cadrul Conferinței EPTA ( European Prison Training Academies), de la 
Roma ,nov. 2015, ca reprezentat al Administrației Naționale a Penitenciarelor din România; 

- Susținere prezentare în cadrul Conferinței NORLAM organizată de Norvegia în republica Moldova, 
2010 

 
- Reprezentant legal al instituției și lector în cadrul proiectului ERASMUS+,”Learning by doing”, în 

valoare de peste 350 000 euro, accesat de către SNPAP  în anul 2014, cu cinci parteneri străini 
(Franța, Italia, Polonia, Turcia și Republica Moldova); 

- Specialist în cadrul proiectului  ”Consolidarea capacităţii sistemului penitenciar de dezvoltare a 
resurselor umane cu privire la personalul de penitenciare”, finanțat prin Mecanismul Financiar 
Norvegian 2009 – 2014, Programul RO23 ”Servicii corecționale, inclusiv sancțiuni non-privative de 
libertate”, ca membru în cadrul echipei de elaborare a ”Strategiei de Resurse umane a sistemului 
penitenciar 2015 - 2018”.                                                                          

 
- Organizarea și participarea la Conferința ”Gratiile nu despart suflete”, VII ediții,  
- Organizarea Conferinței  ”Drepturile omului și evoluția societății” 2015 – II ediții , 

- Participare la Conferința EPTA ( European Prison Training Academies), de la Roma nov.2015 
- Participare la Conferința ”Decret” 2015, organizată de Universitatea ”George Bacovia” din Bacău; 
- Participare la Conferinței NORLAM organizată de către Norvegia în republica Moldova, 2010 

 
- organizarea Seminarului Tehnic Internațional ”Autoapărarea- educație și spirit ”  VII ediții, cu peste 

130 de participanți, inclusiv parteneri străini (Anglia, Polonia, Ungaria, Moldova, Turcia) 
 


