SUBIECTE DE CONCURS – PROBA SCRISĂ
pentru ocuparea din sursă externă a posturilor de agent operativ (
1. Enumeraţi 5 interdicţii ale funcţionarilor publici din sistemul Administraţiei
Naţionale a Penitenciarelor, conform Ordinului nr. 2794 /C/ 2004, pentru
aprobarea Codului deontologic al personalului din sistemul administraţiei
penitenciare – 1 pct.
2. Enumerați 5 fapte care sunt considerate abateri disciplinare pentru funcționarii
publici din sistemul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, conform Legii nr.
293 / 2004 privind statutul funcționarilor publici cu statut special din sistemul
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor – 1 pct.
3. Enumerați 5 criterii care trebuiesc avute în vedere la stabilirea regimului de
executare a pedepselor privative de libertate, conform Legii nr. 254 / 2013,
privind Executarea pedepselor și măsurilor privative de libertate dispuse de
organele judiciare în cursul procesului penal – 1 pct.
4. Enumerați 5 sancțiuni disciplinare ce pot fi aplicate deținuților, conform Legii nr.
254 / 2013, privind Executarea pedepselor și măsurilor privative de libertate
dispuse de organelle judiciare în cursul procesului penal – 1 pct.
5. Enumerați 10 drepturi ale deținuților , conform Legii nr. 254 / 2013, privind
Executarea pedepselor și măsurilor privative de libertate dispuse de organele
judiciare în cursul procesului penal – 2 pct.
6. Enumerați 8 situații în care se execută percheziția corporală amănunțită a
deținuților, conform Ordinului Ministrului Justiției nr. 1676/C/2010, pentru
aprobarea Regulamentului privind siguranța locurilor de deținere din subordinea
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor – 2 pct.
7. Enumerați regimurile de executare a pedepselor privative de libertate, conform
Legii nr. 254 / 2013, privind Executarea pedepselor și măsurilor privative de
libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal – 1 pct.

Subiectul 1
Enumeraţi 5 interdicţii ale funcţionarilor publici din sistemul Administraţiei
Naţionale a Penitenciarelor, conform Ordinului nr. 2794 /C/ 2004, pentru
aprobarea Codului deontologic al personalului din sistemul administraţiei
penitenciare – 1 pct.
(5 x 0,20 = 1 pct.)
Rezolvare:
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 literar-artistică;
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 2
Enumerați 5 fapte care sunt considerate abateri disciplinare pentru funcționarii
publici din sistemul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, conform Legii nr.
293 / 2004 privind statutul funcționarilor publici cu statut special din sistemul
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor – 1 pct.
(5 x 0,20 = 1 pct.)
Rezolvare:
Sunt abateri disciplinare următoarele fapte:
a) manifestările care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei publice
în care îşi desfăşoară activitatea;

b) neglijenţă şi superficialitate manifestată în îndeplinirea atribuţiilor de
serviciu, a dispoziţiilor legale sau a celor primite de la şefii ierarhici ori de la
autorităţile anume abilitate de lege;
c) întârzierea repetată şi nejustificată în îndeplinirea sarcinilor de serviciu;
d) depăşirea atribuţiilor de serviciu ori manifestarea unui comportament
necorespunzător faţă de persoanele private de libertate, care contravine legii
privind executarea pedepselor, sau faţă de alte persoane cu care intră în contact
în timpul serviciului;
e) absenţa nemotivată ori întârzierea repetată la serviciu;
f) părăsirea nejustificată a locului de muncă în timpul programului de lucru, de
natură a perturba activitatea compartimentului de muncă;
g) producerea de pagube materiale unităţii din care face parte sau
patrimoniului Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
h) încălcarea normelor privind confidenţialitatea activităţii desfăşurate;
i) nerespectarea prevederilor jurământului de credinţă;
j) imixtiunea ilegală în activitatea altui funcţionar public cu statut special;
k) intervenţia pentru influenţarea soluţionării unei cereri privind satisfacerea
intereselor oricărei persoane;
l) nerespectarea prevederilor referitoare la incompatibilităţi, conflicte de
interese şi interdicţii;
m) interzicerea sau împiedicarea exercitării libertăţilor publice şi a drepturilor
sindicale ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei
penitenciare;
n) atitudinea tolerantă a conducătorilor ierarhici faţă de comiterea unor abateri
disciplinare de către subordonaţi;
o) efectuarea în timpul programului de lucru a unor activităţi ce nu au legătură
cu îndatoririle de serviciu;
p) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 48 din Legea 293/2004

Subiectul 3
Enumerați 5 criterii care trebuiesc avute în vedere la stabilirea regimului de
executare a pedepselor privative de libertate, conform Legii nr. 254 / 2013,
privind Executarea pedepselor și măsurilor privative de libertate dispuse de
organele judiciare în cursul procesului penal – 1 pct. (5 x 0,20 = 1 pct.)
Rezolvare:
La stabilirea regimului de executare se au în vedere următoarele criterii:
a) durata pedepsei privative de libertate;
b) gradul de risc al persoanei condamnate;
c) antecedentele penale;
d) vârsta şi starea de sănătate ale persoanei condamnate;

e) conduita persoanei condamnate, pozitivă sau negativă, inclusiv în
perioadele de detenţie anterioare;
f) nevoile identificate şi abilităţile persoanei condamnate, necesare includerii în
programe educaţionale, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială;
g) disponibilitatea persoanei condamnate de a presta muncă şi de a participa
la activităţi educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenţă
socială, moral-religioase, instruire şcolară şi formare profesională.
Subiectul 4
Enumerați 5 sancțiuni disciplinare ce pot fi aplicate deținuților, conform Legii nr.
254 / 2013, privind Executarea pedepselor și măsurilor privative de libertate
dispuse de organelle judiciare în cursul procesului penal – 1 pct. (5 x 0,20 = 1
pct.)
Rezolvare:
Sancţiunile care pot fi aplicate în cazul săvârşirii abaterilor disciplinare sunt:
a) avertismentul;
b) suspendarea dreptului de a participa la activităţi culturale, artistice şi
sportive, pe o perioadă de cel mult o lună;
c) suspendarea dreptului de a presta o muncă, pe o perioadă de cel mult o
lună;
d) suspendarea dreptului de a primi şi de a cumpăra bunuri, cu excepţia celor
necesare pentru igiena individuală sau exercitarea drepturilor la apărare,
petiţionare, corespondenţă şi asistenţă medicală, pe o perioadă de cel mult două
luni;
e) suspendarea dreptului de a primi vizite, pe o perioadă de cel mult 3 luni;
f) izolarea pentru maximum 10 zile.

Subiectul 5
Enumerați 10 drepturi ale deținuților , conform Legii nr. 254 / 2013, privind
Executarea pedepselor și măsurilor privative de libertate dispuse de organele
judiciare în cursul procesului penal – 2 pct. (10 x 0,20 = 2 pct.)
Rezolvare:
•
Libertatea conştiinţei, a opiniilor şi libertatea credinţelor religioase
•
Dreptul la informaţie
•
Dreptul la consultarea documentelor cu caracter personal
•
Dreptul la asistenţă juridică
•
Dreptul de petiţionare şi dreptul la corespondenţă
•
Dreptul la convorbiri telefonice
•
Dreptul la comunicări on-line

•
Dreptul la plimbare zilnică
•
Dreptul de a primi vizite şi dreptul de a fi informat cu privire la situaţiile
familiale deosebite
•
Dreptul la vizită intimă
•
Dreptul de a primi, cumpăra şi a deţine bunuri
•
Dreptul la asistenţă medicală, tratament şi îngrijiri
•
Dreptul la asistenţă diplomatică
•
Dreptul la încheierea căsătoriei
•
Dreptul de a vota.
•
Dreptul la odihnă şi repausul săptămânal
•
Dreptul la muncă.
•
Dreptul la învăţământ
•
Dreptul la hrană, ţinută, cazarmament şi condiţii minime de cazare

Subiectul 6
Enumerați 8 situații în care se execută percheziția corporală amănunțită a
deținuților, conform Ordinului Ministrului Justiției nr. 1676/C/2010, pentru
aprobarea Regulamentului privind siguranța locurilor de deținere din subordinea
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor – 2 pct. (8 x 0,25 p = 2 puncte)
Rezolvare:
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 regimurile de executare a pedepselor privative de libertate, conform
Legii nr. 254 / 2013, privind Executarea pedepselor și măsurilor privative de
libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal – 1 pct.
Rezolvare:
•
regimul de maximă siguranţă; -0,25 p
•
regimul închis; -0,25 p
•
regimul semideschis; -0,25 p
•
regimul deschis. -0,25 p

