Subiectele probei scrise
concurs de ocupare a posturilor de agent operativ

SUBIECTUL 1
Enumerați 5 mijloace de imobilizare conform O.M.J.1676/2010 (Regulamentul privind
siguranța locurilor de deținere din subordinea Administrației a Penitenciarelor)
Punctaj : 5 x 0,20 = 1 punct
Răspuns:
Art. 12
(2) Pentru împiedicarea acţiunilor agresive şi violente ale persoanelor private de libertate,
restabilirea ordinii şi disciplinei, în camerele de cazare sau alte locuri, precum şi pentru prevenirea
incidentelor de altă natură, se folosesc ca mijloace de imobilizare:
a) cătuşe metalice pentru mâini;
b) centurile de imobilizare;
c) mijloace de imobilizare pentru/în timpul deplasării/transportului;
d) curele de imobilizare din piele, plastic sau material textil;
e) mijloacele iritant–lacrimogene;
f) bastonul sau tompha de cauciuc;
g) jetul de apă;
h) armele cu cartuşe cu glonţ de cauciuc sau altă muniţie neletală;
i) câinii de serviciu;
j) elemente acustice, luminoase, fumigene;
k) forţa fizică;
l) cazarea în camera de protecţie;
m) orice alte mijloace de imobilizare prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.
SUBIECTUL 2
Menționați regimurile de executare și precizați căror persoane li se aplică inițial
conform Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de
libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.
Punctaj : 8 x 0,25 = 2 puncte
Răspuns:
ART. 31
Tipurile regimurilor de executare a pedepselor privative de libertate
(1) Regimurile de executare a pedepselor privative de libertate sunt, în ordinea descrescătoare
a gradului de severitate, următoarele:
a) regimul de maximă siguranţă;
- 0.25
b) regimul închis;
- 0,25
c) regimul semideschis;
- 0,25
d) regimul deschis.
- 0,25
ART. 34
Regimul de maximă siguranţă
(1) Regimul de maximă siguranţă se aplică iniţial persoanelor condamnate la pedeapsa
detenţiunii pe viaţă şi persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii mai mare de 13 ani, precum
şi celor care prezintă risc pentru siguranţa penitenciarului.
- 0,25

ART. 36
Regimul închis
(1) Regimul închis se aplică iniţial persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii mai mare de
3 ani, dar care nu depăşeşte 13 ani.
- 0,25
ART. 37
Regimul semideschis
(1) Regimul semideschis se aplică iniţial persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii mai
mare de un an, dar care nu depăşeşte 3 ani.
- 0,25
ART. 38
Regimul deschis
(1) Regimul deschis se aplică iniţial persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii de cel mult
un an.
- 0,25
SUBIECTUL 3
Enumerați 5 interdicții ale funcționarilor publici cu statut special conform Codului
Deontologic al personalului din sistemul administrației penitenciare.
Punctaj : 5 x 0,20 = 1 punct
Răspuns:
ART. 11
Funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare le este interzis:
a) să dispună, să exercite, să instige ori să tolereze actele de tortură sau orice formă de
tratament inuman ori degradant asupra persoanelor private de libertate;
b) să primească, să solicite ori să accepte, direct sau indirect, pentru sine sau pentru alte
persoane, în considerarea calităţii oficiale, cadouri, bani, împrumuturi, orice alte valori sau servicii;
c) să uzeze de calitatea sau de funcţia pe care o îndeplinesc pentru rezolvarea unor interese de
ordin personal ori pentru a constrânge, a intimida sau a înşela alte persoane în scopul obţinerii
unor privilegii, bunuri ori servicii;
d) să stabilească relaţii de afaceri ori de altă natură cu persoanele private de libertate, cu
persoane din lumea interlopă sau cunoscute a fi implicate în activităţi ilegale;
e) să intervină pentru soluţionarea unor cereri sau lucrări care nu sunt de competenţa lor ori nu
le-au fost repartizate de conducătorii ierarhici;
f) să exercite activităţi cu scop lucrativ care au legătură cu atribuţiile funcţiei publice pe care o
deţin şi să fie mandatari ai unor persoane în ceea ce priveşte efectuarea unor acte în legătură cu
funcţia pe care o îndeplinesc;
g) să deţină orice altă funcţie publică sau privată pentru care sunt retribuiţi, cu excepţia funcţiilor
didactice din cadrul instituţiilor de învăţământ, a activităţilor de cercetare ştiinţifică şi creaţie literarartistică;
h) să recurgă la forţă sau la folosirea mijloacelor de imobilizare împotriva persoanelor private de
libertate, în alte condiţii decât cele expres prevăzute de lege.
SUBIECTUL 4
Precizați situațiile când are loc încetarea refuzului de hrană conform Legii nr.
254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de
organele judiciare în cursul procesului penal.
Punctaj : 3 x 0,50 = 1,50 puncte

Răspuns:
ART. 55
Încetarea refuzului de hrană a persoanei condamnate are loc în următoarele situații:
a) declarație scrisă sau verbală;
b) acceptarea hranei, care este oferită zilnic, la orele fixate, de administrația penitenciarului;
c) constatarea faptului că s-a alimentat, în mod direct ori pe baza investigațiilor sau
determinărilor clinice de specialitate.
SUBIECTUL 5
Enumerați 5 sancțiuni disciplinare care pot fi aplicate funcționarilor publici cu statut
special conform Legii nr.293/2004 privind statutul funcționarilor publici cu statut special
din Administrația Națională a Penitenciarelor.
Punctaj : 5 x 0,20 = 1 punct
Răspuns:
ART. 70
Sancțiunile disciplinare care pot fi aplicate funcționarilor publici cu statut special sunt:
a) mustrarea scrisă;
b) diminuarea drepturilor salariale pentru funcția îndeplinită cu 5 - 10% pe o perioadă de 1 - 3
luni;
c) amânarea avansării în grade profesionale sau funcții superioare, pe o perioadă de la 1 la 2
ani;
d) trecerea într-o funcţie inferioară până la cel mult nivelul de bază al gradului profesional
deținut;
e) revocarea din funcția de conducere;
f) destituirea din sistemul administrației penitenciare.
SUBIECTUL 6
Enumerați 5 situații în care se execută percheziția corporală amănunțită conform
OMJ. Nr.1676/2010 ( Regulamentul privind siguranța locurilor de deținere din subordinea
Administrației a Penitenciarelor)
Punctaj : 5 x 0,20 = 1 punct
Răspuns:
Art. 260
(2) Percheziţia corporală amănunţită se execută în următoarele situaţii:
a) la primirea persoanelor private de libertate în locul de deţinere;
b) la întoarcerea de la punctele de lucru exterioare a persoanelor private de libertate
clasificate în regimul deschis, când deplasarea s-a efectuat fără a fi însoţite de personal al unităţii;
c) la plecarea şi întoarcerea din permisiunea de ieşire din penitenciar;
d) la internarea persoanelor private de libertate în infirmeria locului de deţinere sau în
spitalele din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi la externarea din aceste locuri;
e) cu ocazia transferării persoanelor private de libertate, atât la locul de deţinere de unde
se transferă cât şi la cel care le primeşte;
f) cu ocazia mutărilor între secţiile de deţinere;
g) cu prilejul pregătirii în vederea prezentării la organele judiciare şi la înapoierea de la
acestea;
h) după ce persoanele private de libertate au beneficiat de vizită fără dispozitive de
separare sau intimă;
i) cu ocazia introducerii şi scoaterii în şi din camere a persoanelor private de libertate

sancţionate disciplinar cu izolarea;
j) în cazurile urgente care nu suportă amânare, percheziţia corporală amănunţită poate fi
executată la dispoziţia şefului punctului de lucru, şefului de escortă sau, după caz, a
supraveghetorului, care informează, pe cale ierarhică, motivul, constatările şi măsurile luate;
k) la punerea în libertate a persoanelor private de libertate;
l) în alte situaţii, cu avizul directorului locului de deţinere.
SUBIECTUL 7
Enumerați recompensele care pot fi acordate deținuților, conform Legii nr. 254/2013
privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele
judiciare în cursul procesului penal.
Punctaj : 1,50 puncte
Răspuns:
ART. 98
Tipurile recompenselor
(1) Persoanelor condamnate care au o bună conduită şi au dovedit stăruinţă în muncă sau în
cadrul activităţilor educative, moral-religioase, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi
asistenţă socială, al instruirii şcolare şi al formării profesionale li se pot acorda următoarele
recompense:
a) ridicarea unei sancţiuni disciplinare aplicate anterior;
- 0,10
b) suplimentarea numărului convorbirilor on-line;
- 0,10
c) suplimentarea drepturilor la pachete şi/sau vizite;
- 0,10
d) suplimentarea dreptului la vizită intimă, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 69, cu
excepţia alin. (1) lit. d);
- 0,30
e) permisiunea de ieşire din penitenciar pentru o zi, dar nu mai mult de 15 zile pe an;
- 0,30
f) permisiunea de ieşire din penitenciar pe o durată de cel mult 5 zile, dar nu mai mult de 25 de
zile pe an;
- 0,30
g) permisiunea de ieșire din penitenciar pe o durată de cel mult 10 zile, dar nu mai mult de 30
de zile pe an.
- 0,30

Notă: - se acordă un punct din oficiu.

