SUBIECTE PROBA SCRISĂ ȘI GRILA DE CORECTARE

Subiectul nr.1
Comisia pentru stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de executare
a pedepselor privative de libertate este alcătuită din:
................................................................................................................................
( enumerați conform art 32 din Legea 254/2013.)
Răspuns:
-directorul penitenciarului, care este şi preşedintele comisiei,
-şeful serviciului sau biroului pentru aplicarea regimurilor
-şeful serviciului sau biroului educaţie ori şeful serviciului sau biroului
asistenţă psihosocială.
Punctaj: 1pct, 0,33pct pentru fiecare varianta corectă
Subiectul nr.2
Enumerați 5 (cinci) sancțiuni care pot fi aplicate persoanelor private de libertate
în cazul săvârşirii abaterilor disciplinare (conform art.101 din Legea 254/2013 ).
Răspuns:
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.
Punctaj: 1pct, 0,20 pct pentru fiecare varianta corectă
Subiectul nr.3
Enumerați 10 (zece) interdicții ale persoanelor private de libertate conform art.
82 din Legea 254/2013.
Răspuns:
a) exercitarea sau încercarea de exercitare de acte de violenţă asupra
personalului, persoanelor care execută misiuni în penitenciar sau care se află
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în vizită, asupra celorlalte persoane condamnate, precum şi asupra oricăror
altor persoane;
b) organizarea, sprijinirea sau participarea la revolte, răzvrătiri, acte de
nesupunere pasive sau active ori alte acţiuni violente, în grup, de natură să
pericliteze ordinea, disciplina şi siguranţa penitenciarului;
c) iniţierea sau participarea la acte de sustragere de la executarea
pedepselor privative de libertate;
d) introducerea în penitenciar, producerea, deţinerea, comercializarea sau
consumul de stupefiante, băuturi alcoolice ori de substanţe toxice sau ingerarea
de medicamente fără prescripţie medicală, de natură să creeze tulburări de
comportament;
e) sustragerea în orice mod de la executarea unei sancţiuni disciplinare;
f) instigarea altor persoane condamnate la săvârşirea de abateri
disciplinare;
g) stabilirea de relaţii cu persoane condamnate sau persoane din interiorul
ori exteriorul penitenciarului, cu scopul de a împiedica înfăptuirea justiţiei sau
aplicarea normelor regimului de executare a pedepselor privative de libertate;
h) sustragerea sau distrugerea unor bunuri sau valori de la locul de muncă
ori aparţinând penitenciarului, personalului, persoanelor care execută
activităţi în penitenciar sau se află în vizită, precum şi a bunurilor aparţinând
altor persoane, inclusiv celor condamnate;
i) prezenţa în zone interzise sau la ore nepermise în anumite spaţii din
penitenciar, stabilite prin regulamentul de ordine interioară, precum şi
nerespectarea orei de revenire în penitenciar;
j) introducerea în penitenciar, procurarea, confecţionarea, deţinerea,
schimbul, primirea, utilizarea sau transmiterea de arme, materiale explozive,
obiecte şi substanţe care pun în pericol siguranţa penitenciarului, misiunilor
sau a persoanelor, bani, medicamente, telefoane mobile, accesorii ale
telefoanelor mobile, bunuri sau alte valori, în alte condiţii decât cele admise;
k) substituirea identităţii unei alte persoane;
l) împiedicarea, cu intenţie, a desfăşurării programelor şi activităţilor care
se derulează în penitenciar;
m) oferirea sau darea de bani ori alte foloase personalului penitenciarului;
n) obţinerea sau încercarea de obţinere, prin violenţă, constrângere,
promisiuni, servicii, cadouri sau alte mijloace, de avantaje morale ori materiale
de la personal, de la persoanele care execută misiuni în penitenciar sau care se
află în vizită ori de la celelalte persoane condamnate, precum şi de la orice altă
persoană;
o) comunicarea cu exteriorul penitenciarului, în alte condiţii şi prin alte
metode decât cele stabilite prin reglementările în vigoare;
p) ameninţarea personalului, a persoanelor care execută misiuni în
penitenciar sau care se află în vizită, a celorlalte persoane condamnate, precum
şi a oricăror altor persoane;
q) utilizarea în mod necorespunzător sau în alte scopuri a bunurilor puse la
dispoziţie de administraţia penitenciarului;
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r) tulburarea orarului zilnic sau a liniştii, inclusiv după ora stingerii până la
deşteptare;
s) exprimarea, în public, prin gesturi sau acte obscene ori care atrag
oprobriul;
ş) împiedicarea sau încercarea împiedicării aflării adevărului în cazul
incidentelor petrecute în penitenciar;
t) desfăşurarea de acţiuni care urmăresc aducerea de prejudicii
administraţiei penitenciarului sau altor persoane;
ţ) autoagresiunea în orice mod şi prin orice mijloace;
u) practicarea jocurilor de noroc cu scopul de a obţine foloase;
v) fumatul în alte locuri decât cele permise;
x) orice manifestare cu caracter discriminatoriu, care aduce atingere
demnităţii umane prin deosebirea, excluderea, restricţia sau preferinţa pe bază
de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori
apartenenţă politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică
necontagioasă, infecţie HIV/SIDA, precum şi orice alt criteriu care are ca scop
sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării în
condiţii de egalitate a drepturilor fundamentale;
y) desfăşurarea oricăror altor acţiuni interzise prin prezenta lege.
Punctaj: 2 pct, 0,20 pct pentru fiecare varianta corectă
Subiectul nr.4
Enumerați regimurile de executare a pedepselor privative de libertate în ordinea
descrescătoare a gradului de severitate, conform art.31 din Legea 254/2013.
Răspuns:
a) regimul de maximă siguranţă;
b) regimul închis;
c) regimul semideschis;
d) regimul deschis.
Punctaj: 1 pct, 0,20 pct pentru fiecare varianta corectă + 0,20 pct pentru
ordinea descrescătoare corectă

Subiectul nr.5
În situaţiile în care alte măsuri de menţinere a ordinii şi disciplinei în rândul
deţinuţilor nu au dat rezultate se pot folosi cătuşe sau alte mijloace de
imobilizare în următoarele situaţii:
................................................................................................................................
(enumerați, conform art.16 din Legea 254/2013) .
Răspuns:
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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.
Punctaj: 1 pct, 0,33 pct pentru fiecare varianta corectă
Subiectul nr.6
Enumerați sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate funcţionarilor publici cu
statut special, conform art 70 din Legea nr. 293/2004.
Răspuns:
a) mustrarea scrisă;
b) diminuarea drepturilor salariale pentru funcţia îndeplinită cu 5 - 10% pe o
perioadă de 1 - 3 luni;
c) amânarea avansării în grade profesionale sau funcţii 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 deţinut;
e) revocarea din funcţia de conducere;
f) destituirea din sistemul administraţiei penitenciare.
Punctaj: 1 pct, 0, 17 pct pentru fiecare varianta corectă

Subiectul nr.7
Pe timpul executării misiunilor, şefului de escortă îi este interzis:
........................................................................
(enumerați conform prevederilor art.161 din OMJ1676/C / 2010- Regulamentul
privind siguranţa locurilor de deţinere ).
Răspuns:
a) să părăsească itinerarele de deplasare stabilite, fără a anunţa despre
acest fapt conducerea locului de deţinere;
b) să intre cu armamentul din dotare printre persoanele private de libertate
ori să îl lase în locuri nepermise;
c) să aibă asupra sa telefon mobil proprietate personală sau alte mijloace de
comunicare în afara celor din dotare;
d) să aibă preocupări care să-i distragă atenţia de la executarea misiunii
încredinţate;
e) să permită scoaterea persoanelor private de libertate în afara
dispozitivului de pază şi escortare, fără delegaţia pentru predarea sau primirea
persoanelor private de libertate transferate sau dovada pentru predarea şi
primirea persoanelor private de libertate;
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f) să folosească în scopuri personale subordonaţii sau persoanele private de
libertate.
Punctaj: 2 pct, 0,33 pct pentru fiecare varianta corectă

Total 9 puncte.
SE ACORDĂ 1 PUNCT DIN OFICIU.
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