SUBIECTE DE CONCURS - PROBA SCRISĂ
pentru ocuparea din sursă externă a posturilor de agent operativ
SUBIECTUL NR. 1
Enumeraţi 5 obligaţii ale personalului din posturile de pază de pe perimetrul locului de
deţinere conform art.63 din OMJ 1676/2010.
SUBIECTUL NR. 2
Enumeraţi 5 interdicţii ale supraveghetorului conform art.114 din OMJ 1676/2010.
SUBIECTUL NR. 3
Enumeraţi 5 interdicţii pentru ofiţerii şi agenţii din sistemul administraţiei penitenciare
conform art. 49 din Legea nr. 293/2004.
SUBIECTUL NR. 4
Enumeraţi situaţiile în care pot fi utilizate mijloacele de imobilizare conform art. 16, alin
(1) din Legea 254/2013.
SUBIECTUL NR. 5
Enumeraţi 5 dintre tipurile de recompense care pot fi acordate persoanelor condamnate
conform art. 98 din Legea nr. 254/2013.
SUBIECTUL NR. 6
Enumeraţi tipurile regimurilor de executare a pedepselor privative de libertate conform
art. 31 din Legea 254/2013.

NOTĂ: Se acordă un punct din oficiu.
Timpul pentru elaborarea răspunsurilor este de 3 ore.
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BAREM DE CORECTARE
SUBIECTUL NR. 1
Enumeraţi 5 obligaţii ale personalului din posturile de pază de pe perimetrul locului de
deţinere conform art.63 din OMJ 1676/2010.
RĂSPUNS:
Personalul din posturile de pază de pe perimetrul locului de deţinere este dotat cu
armament şi muniţie conform prevederilor Planului de pază şi apărare a locului de
deţinere şi este obligat:
a) să ia în primire toate mijloacele şi materialele din dotarea postului, să cunoască
modul de funcţionare şi întrebuinţare a acestora şi să le folosească pe timpul îndeplinirii
misiunii, în conformitate cu regulile de exploatare şi îndatoririle specifice ale postului;
b) să păzească şi să apere cu fermitate postul încredinţat;
c) să nu părăsească postul, până când nu este schimbat de şeful de schimb;
d) să nu permită nici unei persoane să se apropie de post la distanţe mai mici decât
cele prevăzute în îndatoririle specifice ale postului;
e) să cheme la post pe şeful de schimb ori de câte ori constată vreo neregulă sau se
produce încălcarea ordinii în apropierea postului încredinţat;
f) să anunţe, prin mijloacele de legătură aflate la dispoziţie, la dispeceratul locului de
deţinere, în intervalele de timp stabilite prin îndatoririle specifice, despre situaţia la
postul încredinţat;
g) să cheme la post, dacă se îmbolnăveşte, şeful de schimb, continuându-şi
îndeplinirea misiunii până la sosirea acestuia;
h) să cunoască şi să respecte prevederile legale privind uzul de armă;
i) să someze şi să oprească persoanele neclasificate care intră sau ies în sau din
zona stabilită conform îndatoririlor specifice ale postului, efectuând, dacă este cazul, uz
de armă;
j) să anunţe de îndată şeful de schimb dacă persoane necunoscute încearcă să
arunce diverse obiecte prin zona sa de responsabilitate;
k) să intensifice observarea şi supravegherea către interiorul locului de deţinere pe
timpul desfăşurării apelului persoanelor private de libertate sau a altor activităţi
desfăşurate cu acestea în apropierea postului, pentru a fi în măsură să acţioneze în
cazul încercărilor acestora de a se sustrage de la regimul executării pedepsei.
Se vor acorda 0,30 puncte pentru fiecare dintre cele 5 răspunsuri corecte.
Total: 1,50 puncte.
SUBIECTUL NR. 2
Enumeraţi 5 interdicţii ale supraveghetorului conform art.114 din OMJ 1676/2010.
RĂSPUNS:
Supraveghetorului îi este interzis:
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a) să părăsească fără aprobare postul încredinţat;
b) să permită persoanelor private de libertate să circule fără aprobare sau neînsoţite,
în afara cazurilor în care regimul de executare a pedepsei le permite aceasta;
c) să folosească persoanele private de libertate pentru îndeplinirea altor sarcini decât
cele stabilite;
d) să intermedieze legături între persoanele private de libertate sau între acestea şi
alte persoane, în afara cadrului legal;
e) să scoată sau să introducă persoanele private de libertate din/în camere, fără
aprobare, sau să le introducă în alte camere în afara celor în care au fost repartizate;
f) să permită accesul în cadrul sectorului de responsabilitate persoanelor
neautorizate sau a celor care nu au aprobare în acest sens;
g) să înmâneze altor persoane mijloacele tehnice din dotare, dispozitivele de
închidere/deschidere ale uşilor din sectorul său de activitate sau alte sectoare unde are
acces;
h) să permită accesul personalului şi al persoanelor din afara sistemului penitenciar
în sectorul său de responsabilitate cu pachete sau bagaje, cu excepţia cazurilor
temeinic justificate, numai cu aprobarea scrisă a directorului;
i) să introducă sau să permită altor persoane să introducă bunuri şi obiecte al căror
acces este interzis în sectorul de deţinere.
Se vor acorda 0,30 puncte pentru fiecare dintre cele 5 răspunsuri corecte.
Total: 1,50 puncte.
SUBIECTUL NR. 3
Enumeraţi 5 interdicţii pentru ofiţerii şi agenţii din sistemul administraţiei penitenciare
conform art. 49 din Legea nr. 293/2004.
RĂSPUNS:
Ofiţerilor şi agenţilor din sistemul administraţiei penitenciare le este interzis:
a) să dispună, să exercite, să instige ori să tolereze acte de tortură sau orice forme
de tratament inuman ori degradant asupra persoanelor aflate în aşezămintele de
deţinere;
b) să primească, să solicite ori să accepte, direct sau indirect, pentru sine ori pentru
alte persoane, în considerarea calităţii sale oficiale, cadouri, bani, împrumuturi sau orice
alte valori ori servicii;
c) să intervină pentru soluţionarea unor cereri sau lucrări care nu sunt de competenţa
lor ori nu le-au fost repartizate de conducătorii ierarhici sau care nu sunt activităţi
specifice funcţiei pe care au fost numiţi;
d) să recurgă la forţă sau la folosirea mijloacelor de imobilizare împotriva persoanelor
private de libertate, în alte condiţii decât cele expres prevăzute de lege;
e) să facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice ori să desfăşoare
propagandă în favoarea acestora;
f) să adere la secte, organizaţii religioase sau alte organizaţii, interzise prin lege.
Se vor acorda 0,30 puncte pentru fiecare dintre cele 5 răspunsuri corecte.
Total: 1,50 puncte.
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SUBIECTUL NR. 4
Enumeraţi situaţiile în care pot fi utilizate mijloacele de imobilizare conform art. 16, alin
(1) din Legea 254/2013.
RĂSPUNS:
Utilizarea mijloacelor de imobilizare
(1) Folosirea cătuşelor sau a altor mijloace de imobilizare nu este permisă decât în
situaţii în care alte măsuri de menţinere a ordinii şi disciplinei în rândul deţinuţilor nu au
dat rezultate în una dintre următoarele situaţii:
a) pentru a împiedica evadarea în timpul deplasării deţinuţilor;
b) pentru a proteja deţinuţii de autovătămare sau pentru a preveni vătămarea altor
persoane ori producerea de pagube;
c) pentru restabilirea ordinii şi disciplinei, ca urmare a opunerii sau împotrivirii
deţinuţilor la o dispoziţie a organelor judiciare sau personalului locului de deţinere.
Se vor acorda 0,60 puncte pentru fiecare dintre cele 3 răspunsuri corecte.
Total: 1,80 puncte.
SUBIECTUL NR. 5
Enumeraţi 5 dintre tipurile de recompense care pot fi acordate persoanelor condamnate
conform art. 98 din Legea nr. 254/2013.
RĂSPUNS:
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;
b) suplimentarea numărului convorbirilor on-line;
c) suplimentarea drepturilor la pachete şi/sau vizite;
d) suplimentarea dreptului la vizită intimă, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art.
69, cu excepţia alin. (1) lit. d);
e) permisiunea de ieşire din penitenciar pentru o zi, dar nu mai mult de 15 zile pe an;
f) permisiunea de ieşire din penitenciar pe o durată de cel mult 5 zile, dar nu mai mult
de 25 de zile pe an;
g) permisiunea de ieşire din penitenciar pe o durată de cel mult 10 zile, dar nu mai
mult de 30 de zile pe an.
Se vor acorda 0,30 puncte pentru fiecare dintre cele 5 răspunsuri corecte.
Total: 1,50 puncte.
SUBIECTUL NR. 6
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Enumeraţi tipurile regimurilor de executare a pedepselor privative de libertate conform
art. 31 din Legea 254/2013.
RĂSPUNS:
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;
b) regimul închis;
c) regimul semideschis;
d) regimul deschis.
Se vor acorda 0,30 puncte pentru fiecare dintre cele 4 răspunsuri corecte.
Total: 1,20 puncte.

NOTĂ: Se acordă un punct din oficiu.
TOTAL: 10 PUNCTE
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