Baremul de corectare – probă scrisă pentru ocuparea din sursă externă a posturilor de
agent operativ
1. Enumeraţi 5 abateri disciplinare ale funcţionarilor publici cu statut special conform
articolului 69 din Legea 293/2004, republicată, privind statutul funcţionarilor publici cu statut
special din Administraţia Natională a Penitenciarelor.
Răspuns - 2 puncte;
ART. 69
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.
Fiecare din cele cinci abateri disicplinare enumerate va fi punctată cu 0.40 puncte.
2. Care sunt sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate persoanelor private de libertate
conform Legii 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate
dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, articolul 101, aliniatul 1.
Răspuns: 1.5 puncte

ART. 101, alineatul 1
a) avertismentul; 0.25 puncte
b) suspendarea dreptului de a participa la activităţi culturale, artistice şi sportive, pe
o perioadă de cel mult o lună; 0.25 puncte
c) suspendarea dreptului de a presta o muncă, pe o perioadă de cel mult o lună;
0.25puncte
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; 0.25 puncte
e) suspendarea dreptului de a primi vizite, pe o perioadă de cel mult 3 luni; 0.25
puncte
f) izolarea pentru maximum 10 zile. 0.25 puncte
3. Care sunt activităţile pe care le desfăşoară persoana care efectuează percheziţia
corporală amanunţită în conformitate cu articolul 264, aliniatul 1 din Ordinul ministrului
justiţiei nr. 1676/C/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind siguranţa locurilor de
deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
Răspuns: 1 punct
ART. 264, alineatul 1
a) supraveghează în permanenţă persoana privată de libertate în cauză; 0,10 puncte
b) întreabă persoana privată de libertate dacă deţine bunuri, obiecte sau substanţe
interzise şi cere prezentarea obiectelor personale; 0,15 puncte
c) se dispune la o distanţă suficient de mare pentru a putea contracara o eventuală
acţiune vătămătoare din partea celui percheziţionat; 0,15 puncte
d) dispune persoanei private de libertate să se dezechipeze, să se întoarcă cu
spatele, să depărteze picioarele şi să ridice mâinile paralel cu solul; 0,15 puncte
e) efectuează controlul prin observare, succesiv, începând cu părul persoanei
private de libertate, urechi, sub braţ, între degetele mâinii, unghii, eventuale cute ale pielii,
între degetele picioarelor şi sub tălpi; 0,15 puncte
f) solicită persoanei să se întoarcă cu faţa şi continuă controlul cavităţii bucale, a
nărilor, a buricului şi eventualele cute ale pielii; 0,15 puncte
g) după efectuarea controlului corporal dispune persoanei private de libertate să
revină în poziţia iniţială. 0,15 puncte

4. Enumerati mijloacele de imobilizare ce pot fi folosite în conformitate cu articolul 12,
aliniatul 2 din Ordinul ministrului justitiei nr. 1676/C/2010 pentru aprobarea Regulamentului
privind siguranţa locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
Răspuns: 2 puncte;
ART. 12
(2)
a) cătuşe metalice pentru mâini; 0,15 puncte
b) centurile de imobilizare; 0,15 puncte
c) mijloace de imobilizare pentru/în timpul deplasării/transportului/ sunt cătușe
metalice automate pentru mâini și cătușe pentru picioare, legate între ele; 0,15 puncte

d) curele de imobilizare din piele, plastic sau material textil 0,15 puncte
e) mijloace iritant-lacrimogene; 0,15 puncte
f) bastonul sau tompha de cauciuc; 0,15 puncte
g) jetul de apă; 0,15 puncte
h) armele cu cartuşe cu glonţ de cauciuc sau altă muniţie neletală; 0,15 puncte
i) câinii de serviciu; 0,15 puncte
j) elemente acustice, luminoase, fumigene; 0,20 puncte;
k) forţa fizică; 0,15 puncte
l) cazarea în camera de protecţie; 0,15 puncte
m) orice alte mijloace de imobilizare prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare. 0,15
puncte
5. Enumerați 5 principii care guvernează conduita profesională a funcţionarului public cu
statut special din sistemul administraţiei penitenciare conform articolului 2 din Ordinul
ministrului justitiei nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului deontologic al personalului din
sistemul Administraţiei Nationale a Penitenciarelor.
Răspuns: 1 punct
Art. 2
a.
b.
lege;
c.
d.
e.
f.
g.

Supunerea faţă de lege;
Respectarea drepturilor persoanelor private de libertate, în condiţiile prevăzute de
Egalitatea şanselor;
Responsabilitate şi imparţialitate;
Eficacitate în serviciul intereselor generale ale societăţii;
Eficienţa în utilizarea resurselor;
lerarhia organizatorică şi funcţională;

Fiecare din cele cinci principii enumerate mai sus va fi punctat cu 0.20 puncte.

6. Care sunt criteriile care stau la baza stabilirii regimului de executare a pedepselor
privative de libertate, conform articolului 39, aliniatul 2 din Legea 254/2013 privind executarea
pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul
procesului penal.
Răspuns: 1.5 puncte
Articolul 39, aliniatul 2
a. Durata pedepsei privative de libertate; 0.20 puncte
b. Gradul de risc al persoanei condamnate; 0.20 puncte
c. Antecedentele penale; 0.20 puncte
d. Vârsta şi starea de sănătate ale persoanei condamnate; 0.20 puncte
e. Conduita persoanei condamnate, pozitivă sau negativă, inclusiv în perioadele de
detenţie anterioare; 0.20 puncte
f. Nevoile identificate şi abilităţile persoanei condamnate, necesare includerii în
programele educaţionale, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială; 0.25 puncte;
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; 0.25 puncte;

