SUBIECTE
pentru susținerea probei scrise în vederea examinării cunoștințelor teoretice ale
candidaţilor înscrişi la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de agent
operativ

1. Enumerați 5 (cinci) obligații ale funcționarului public cu statut special din sistemul
administrației penitenciare.
2. Enumerați 5 (cinci) mijloace de imobilizare care pot fi utilizate de personalul din
sistemul administrației penitenciare.
3. Care sunt categoriile de persoane cărora nu li aplică regimul de maximă siguranță?
4. Prezentați succesiunea în care se execută percheziția corporală amănunțită.
5. Enumerați 5 (cinci) atribuții generale ale supraveghetorului.
6. Căror persoane condamnate li se aplică inițial regimul semideschis?
7. Care sunt sancțiunile disciplinare ce pot fi aplicate funcționarilor publici cu statut
special?

1. Enumerați 5 (cinci) obligații ale funcționarului public cu statut special din
sistemul administrației penitenciare. – 1,5 puncte
Răspuns corect:
ART. 48 din Legea nr. 293 din 28 iunie 2004
Funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare are
următoarele obligaţii:
a) să cunoască şi să respecte principiile generale prevăzute de Constituţie şi de
celelalte legi, precum şi să apere valorile democraţiei; - 0,30 puncte
b) să respecte şi să protejeze viaţa, sănătatea şi demnitatea persoanelor private de
libertate, drepturile şi libertăţile acestora; - 0,30 puncte
c) să împiedice orice acţiune care presupune discriminare pe criterii de etnie, rasă,
limbă, naţionalitate, sex, apartenenţă sindicală şi religie; - 0,30 puncte
d) să execute, cu profesionalism şi în termenul stabilit, toate atribuţiile de serviciu
stabilite prin fişa postului, precum şi dispoziţiile date de conducătorii ierarhici; - 0,30
puncte
e) să fie disciplinat, respectuos şi corect faţă de şefi, colegi sau subalterni şi să
respecte ierarhia conferită de funcţia şi gradul profesional deţinute; - 0,30 puncte
f) să informeze conducătorii ierarhici şi celelalte autorităţi abilitate cu privire la
infracţiunile de care a luat cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură
cu serviciul, îndeosebi cu privire la faptele de corupţie; - 0,30 puncte
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g) să manifeste preocupare şi interes pentru perfecţionarea nivelului de instruire
profesională; - 0,30 puncte
h) să păstreze secretul de stat şi de serviciu, în condiţiile legii, precum şi
confidenţialitatea informaţiilor sau documentelor care au acest caracter, în condiţiile legii; 0,30 puncte
i) să se abţină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor lui politice în exercitarea
atribuţiilor ce îi revin; - 0,30 puncte
j) să se conformeze dispoziţiilor date de conducătorii ierarhici cărora le este subordonat
direct, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (3); - 0,30 puncte
k) să respecte întocmai programul de muncă; - 0,30 puncte
l) să se prezinte la programul de muncă stabilit, precum şi în afara acestuia, în situaţii
temeinic justificate; - 0,30 puncte
m) să informeze şeful ierarhic despre existenţa unui conflict de interese privind
exercitarea atribuţiilor de serviciu, în condiţiile legii; - 0,30 puncte
n) în situaţii de catastrofe, calamităţi, alarmare ca urmare a revoltelor în penitenciar,
evadărilor, părăsirii locurilor de deţinere sau alte tulburări de amploare ale activităţilor în
unităţile de penitenciare, personalul de penitenciare aflat în activitate este obligat să se
prezinte, de îndată, la unitatea din care face parte; - 0,30 puncte
o) la instituirea stării de urgenţă sau a stării de asediu ori în caz de mobilizare şi război,
personalul va acţiona conform legii; - 0,30 puncte
p) în cazul producerii uneia dintre situaţiile prevăzute la lit. n) şi o), personalul de
penitenciare care se află într-o altă localitate se va prezenta la cea mai apropiată unitate a
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, informând superiorii săi despre aceasta; - 0,30
puncte
q) să informeze şeful ierarhic despre existenţa în unitatea în care îşi desfăşoară
activitatea a unor persoane private de libertate care au calitatea de soţ/soţie sau rude
până la gradul II inclusiv cu acesta ori cu soţul/soţia, în situaţia în care iau cunoştinţă de
aceste situaţii; - 0,30 puncte
r) să aducă la cunoştinţa compartimentului resurse umane modificările privind
domiciliul, după caz, reşedinţa, precum şi schimbările intervenite în starea civilă sau date
relevante din punct de vedere profesional, în termen de 15 zile de la producerea acestora.
- 0,30 puncte
ART. 6 din Anexa 1 la OMJ Nr. 2794/C din 8 octombrie 2004
(1) În îndeplinirea atribuţiilor profesionale funcţionarii publici din sistemul administraţiei
penitenciare au obligaţia:
a) să cunoască, să respecte Constituţia şi legile ţării şi să aplice dispoziţiile legale în
conformitate cu atribuţiile ce le revin, cu respectarea eticii profesionale;- 0,30 puncte
b) să se comporte civilizat şi demn în toate împrejurările, să manifeste stăpânire de
sine, amabilitate, politeţe şi să vorbească respectuos şi decent, într-o manieră potrivită cu
funcţia pe care o deţin;- 0,30 puncte
c) să constituie exemple pentru subordonaţi, colegi şi persoanele private de libertate, să
creeze un climat corespunzător de muncă şi să contribuie la realizarea şi menţinerea unei
imagini pozitive a instituţiei;- 0,30 puncte
d) să execute, cu profesionalism şi în termenul stabilit, atribuţiile ce îi revin şi să
dovedească, în toate împrejurările, cinste, corectitudine, disciplină şi respect faţă de şefii
ierarhici, colegi şi subalterni;- 0,30 puncte
e) să se prezinte la serviciu într-o stare corespunzătoare, să respecte întocmai
programul de muncă şi să folosească timpul de lucru, resursele materiale şi financiare ale
instituţiei în mod eficient şi raţional, numai pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;- 0,30
puncte
f) să asigure ocrotirea bunurilor instituţiei şi să prevină producerea oricărui prejudiciu,
acţionând în orice situaţie ca buni gospodari;- 0,30 puncte
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g) să respecte prevederile legale referitoare la incompatibilităţi şi interdicţii;- 0,30
puncte
h) să nu interzică sau să nu împiedice exercitarea libertăţilor publice şi a drepturilor
sindicale ale funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare;- 0,30 puncte
i) să se abţină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor politice în exercitarea
atribuţiilor de serviciu;- 0,30 puncte
j) să respecte jurământul de credinţă depus cu ocazia numirii în funcţie;- 0,30 puncte
k) să nu manifeste toleranţă faţă de abateri şi să informeze autorităţile abilitate cu
privire la infracţiunile de care au luat la cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau
în legătură cu serviciul, îndeosebi a actelor de corupţie;- 0,30 puncte
l) să informeze şeful ierarhic despre existenţa unui conflict de interese privind
exercitarea atribuţiilor de serviciu, în condiţiile legii.- 0,30 puncte
(2) În relaţiile cu persoanele private de libertate, funcţionarii publici din sistemul
administraţiei penitenciare au următoarele obligaţii:
a) să respecte şi să protejeze drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanelor
private de libertate, precum şi viaţa, sănătatea şi demnitatea acestora;- 0,30 puncte
b) să prevină şi să se abţină de la orice acţiune care presupune discriminarea
persoanelor private de libertate sau a oricărei alte persoane pe temei de etnie, rasă,
naţionalitate, sex şi orientare sexuală, religie, limbă, opinie sau alte temeiuri;- 0,30 puncte
c) să manifeste înţelegere faţă de problemele persoanelor private de libertate şi respect
pentru dreptul acestora la exprimarea opiniilor, în limitele regulilor de ordine şi disciplină
stabilite în penitenciar;- 0,30 puncte
d) să acţioneze pentru influenţarea pozitivă a comportamentului persoanelor private de
libertate, atât prin exemplul personal, cât şi prin încurajarea acestora de a-şi asuma
răspunderea pentru faptele comise şi de a participa la activităţi specifice astfel încât, la
punerea în libertate, să se poată reintegra în societate;- 0,30 puncte
e) să primească şi să soluţioneze, cu imparţialitate şi în termen legal, cererile, sesizările
şi plângerile persoanelor private de libertate sau ale altor persoane;- 0,30 puncte
f) să sprijine persoanele private de libertate, în limita competenţelor profesionale, pentru
rezolvarea legală a problemelor juridice, sociale şi familiale pe care le au pe timpul
executării pedepselor pronunţate de instanţele de judecată, dovedind solicitudine şi
înţelegere.- 0,30 puncte
2. Enumerați 5 (cinci) mijloace de imobilizare care pot fi utilizate de personalul
din sistemul administrației penitenciare. – 1 punct
Răspuns corect:
ART. 12, alin. (2) din OMJ nr. 1676/c/2010
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; - 0,20 puncte
b) centurile de imobilizare; - 0,20 puncte
c) mijloace de imobilizare pentru/în timpul deplasării/transportului; - 0,20 puncte
d) curele de imobilizare din piele, plastic sau material textile; - 0,20 puncte
e) mijloacele iritant-lacrimogene; - 0,20 puncte
f) bastonul sau tompha de cauciuc; - 0,20 puncte
g) jetul de apă; - 0,20 puncte
h) armele cu cartuşe cu glonţ de cauciuc sau altă muniţie neletală; - 0,20 puncte
i) câinii de serviciu; - 0,20 puncte
j) elemente acustice, luminoase; - 0,20 puncte
k) forţa fizică; - 0,20 puncte
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l) cazarea în camera de protecţie; - 0,20 puncte
3. Care sunt categoriile de persoane cărora nu li se aplică regimul de maximă
siguranță? - 2 puncte
Răspuns corect:
ART. 35 din Legea 254/2013
(1) Regimul de maximă siguranţă nu se aplică următoarelor persoane condamnate:
a) care au împlinit vârsta de 65 de ani; - 0,30 puncte
b) femeilor însărcinate sau care au în îngrijire un copil în vârstă de până la un an; 0,30 puncte
c) persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, precum şi celor cu afecţiuni
locomotorii grave. – 0,40 puncte
(2) Persoanele condamnate prevăzute la alin. (1) lit. a) execută pedeapsa privativă de
libertate în regim închis. Persoanele condamnate prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) execută
pedeapsa privativă de libertate în regim închis, pe perioada cât durează cauza care a
impus neaplicarea regimului de maximă siguranţă. – 0,50 puncte
(3) La data încetării cauzei care a determinat neaplicarea regimului de maximă
siguranţă, situaţia persoanei condamnate este analizată în condiţiile art. 40. – 0,25 puncte
(4) Prevederile alin. (1) nu se aplică persoanelor condamnate care prezintă risc pentru
siguranţa penitenciarului, stabilit ca atare, potrivit criteriilor şi procedurii de evaluare a
riscului prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi. - 0,25 puncte
4. Prezentați succesiunea în care se execută percheziția corporală amănunțită. –
1 punct
Răspuns corect:
ART. 262 din OMJ nr. 1676/c/2010
Percheziţia corporală amănunţită se execută în următoarea succesiune:
- controlul corporal; - 0,10 puncte
- controlul lenjeriei; - 0,10 puncte
- controlul îmbrăcămintei;- 0,10 puncte
- controlul încălţămintei ;- 0,10 puncte
- controlul coifurii; - 0,10 puncte
- controlul bagajelor, alimentelor şi celorlalte obiecte aparţinând persoanei private de
libertate. - 0,20 puncte
Pentru prezentarea activităților de mai sus în ordinea corectă efectuării lor se acordă 0,30
puncte
5. Enumerați 5 (cinci) atribuții generale ale supraveghetorului. – 1 punct
Răspuns corect:
ART. 113 din OMJ nr. 1676/c/2010
Supraveghetorul are următoarele atribuţii generale:
a) să se prezinte la unitate la ora stabilită, cu ţinuta regulamentară, apt pentru
executarea serviciului; - 0,20 puncte
b) să-şi însuşească, temeinic, atribuţiile specifice postului de supraveghere încredinţat;
- 0,20 puncte
c) să cunoască configuraţia postului de supraveghere, numărul şi categoria persoanelor
private de libertate pe care le supraveghează şi nominal, pe cele care prezintă risc pentru
siguranţa penitenciarului; - 0,20 puncte
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d) să verifice, la luarea în primire a serviciului, mijloacele de legătură, imobilizare şi
alarmare din dotarea postului; - 0,20 puncte
e) să păstreze în condiţii de siguranţă bunurile pe care le are în dotare; - 0,20 puncte
f) să supravegheze, în permanenţă, persoanele private de libertate pe care le are în
primire, să împiedice stabilirea de legături nepermise cu alte persoane private de libertate
şi să prevină abaterile din partea acestora; - 0,20 puncte
g) să conducă şi să coordoneze activităţile stabilite prin programul zilnic care se
desfăşoară în sectorul său de activitate; - 0,20 puncte
h) să respecte criteriile de separare a persoanelor private de libertate; - 0,20 puncte
i) să pretindă respectarea de către persoanele private de libertate a regulilor de ordine
interioară în orice împrejurare şi să urmărească menţinerea stării de disciplină şi
curăţenie; - 0,20 puncte
j) să cunoască regulile de prevenire şi stingere a incendiilor precum şi planul de
evacuare al secţiei; - 0,20 puncte
k) să ţină permanent legătura cu posturile vecine şi să coopereze cu acestea pentru
rezolvarea situaţiilor deosebite; - 0,20 puncte
l) să întocmească corespunzător documentele de evidenţă primară a muncii
persoanelor private de libertate care prestează activităţi lucrative în sectorul său de
responsabilitate. - 0,20 puncte
6. Căror persoane condamnate li se aplică inițial regimul semideschis? – 1
punct
Răspuns corect:
ART. 37, alin. (1) din Legea 254/2013
Regimul semideschis se aplică iniţial persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii
mai mare de un an, dar care nu depăşeşte 3 ani.
7. Care sunt sancțiunile disciplinare ce pot fi aplicate funcționarilor publici cu
statut special? – 1,5 puncte
Răspuns corect:
ART. 70 din Legea 293/2004

Sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate

funcţionarilor publici cu statut special sunt:
a) mustrarea scrisă; - 0,20 puncte
b) diminuarea drepturilor salariale pentru funcţia îndeplinită cu 5 - 10% pe o
perioadă de 1 - 3 luni; - 0,30 puncte
c) amânarea avansării în grade profesionale sau funcţii superioare, pe o perioadă
de la 1 la 2 ani; - 0,30 puncte
d) trecerea într-o funcţie inferioară până la cel mult nivelul de bază al gradului
profesional deţinut; - 0,30 puncte
e) revocarea din funcţia de conducere; - 0,20 puncte
f) destituirea din sistemul administraţiei penitenciare. - 0,20 puncte

NOTĂ: Un punct se acordă din oficiu
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