SUBIECTE PROBA SCRISĂ
DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR TEORETICE

Subiectul 1 - 2 puncte
Enumerați 5 (cinci) sancțiuni disciplinare care pot fi aplicate funcționarilor
publici cu statut special, așa cum sunt prevăzute în Legea Nr. 293/2004
forma la zi.
Subiectul 2 - 2 puncte
Enumerați regimurile de executare și durata executării pedepsei pentru
fiecare dintre acestea, așa cum sunt prevăzute în Legea Nr. 254/2013.
Subiectul 3 – 1,80 puncte
Enumerați 6 (șase) dintre obligațiile persoanelor condamnate, așa cum sunt
prevăzute în Legea Nr. 254/2013.
Subiectul 4 - 2 puncte
Enumerați 8 (opt) mijloace de imobilizare care pot fi aplicate 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, conform
prevederilor Ordinului Ministrului Justiției Nr. 1676/2010 pentru aprobarea
Regulamentului privind siguranţa locurilor de deţinere din subordinea
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
Subiectul 5 – 1,20 puncte
Precizați în ce constă controlul integrității camerei de deținere efectuat cu
ocazia apelului, conform prevederilor Ordinului Ministrului Justiției
Nr. 1676/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind siguranţa locurilor
de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Notă: punctajul se acordă astfel:
- 1 punct din oficiu
- 9 puncte corespunzătoare subiectelor
Total:
- 10 puncte

GRILA DE CORECTARE
Subiectul 1 - 2 puncte
RĂSPUNS :
Enumerați 5 (cinci) sancțiuni disciplinare care pot fi aplicate
funcționarilor publici cu statut special, așa cum sunt prevăzute în
Legea Nr. 293/2004 forma la zi
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
NOTA: conform cerinței din enunțul întrebării vor fi punctate 5 variante
corecte, din cele 6 posibile, fiecare punct atins fiind de 0,40
Subiectul 2 - 2 puncte
RĂSPUNS :
Enumerați regimurile de executare și durata executării pedepsei pentru
fiecare dintre acestea, așa cum sunt prevăzute în Legea Nr. 254/2013.
a) Regimul de maximă siguranţă
0,25 puncte
b) Se aplică iniţial persoanelor condamnate la pedeapsa 0,25 puncte
detenţiunii pe viaţă şi persoanelor condamnate la
pedeapsa închisorii mai mare de 13 ani, precum şi
celor care prezintă risc pentru siguranţa penitenciarului
a) Regimul închis
0,25 puncte
b) Se aplică iniţial persoanelor condamnate la pedeapsa
0,25 puncte
închisorii mai mare de 3 ani, dar care nu depăşeşte 13
ani
a) Regimul semideschis
0,25 puncte
b) Se aplică iniţial persoanelor condamnate la pedeapsa 0,25 puncte
închisorii mai mare de un an, dar care nu depăşeşte 3
ani.
a) Regimul deschis
0,25 puncte

b) Se aplică iniţial persoanelor condamnate la pedeapsa 0,25 puncte
închisorii de cel mult un an.
Subiectul 3 – 1,80 puncte
RĂSPUNS :
Enumerați 6 (șase) dintre obligațiile persoanelor condamnate, așa cum
sunt prevăzute în Legea Nr. 254/2013
a) să se supună percheziţiei cu ocazia primirii în penitenciar, precum şi pe
parcursul executării pedepsei privative de libertate, ori de câte ori este
necesar
b) să respecte regulile stabilite de administraţia penitenciarului pe perioada
cât au permisiune de ieşire din penitenciar sau în cazul desfăşurării de
activităţi, fără supraveghere, în exteriorul penitenciarului
c) să se conformeze dispoziţiilor date de organele judiciare;
d) să respecte regulile de igienă individuală şi colectivă în camera de
deţinere şi în alte spaţii comune, precum şi indicaţiile medicului;
e) să întreţină în mod corespunzător bunurile încredinţate de administraţia
penitenciarului şi bunurile din dotarea unităţilor unde prestează munca;
f) să respecte programul zilnic;
g) să respecte repartizarea pe camerele de deţinere;
h) să manifeste o atitudine cuviincioasă faţă de orice persoană cu care intră
în contact;
i) să aibă o ţinută decentă, curată şi îngrijită;
j) să îndeplinească în bune condiţii activităţile la care participă;
k) să declare, conform realităţii, nivelul de instruire şcolară sau pregătire
profesională;
l) să respecte orice altă obligaţie care rezultă din prezenta lege, din
regulamentul de aplicare a acesteia, din ordinele şi deciziile emise în baza
acestora şi din regulamentul de ordine interioară al penitenciarului.
NOTA: conform cerinței din enunțul întrebării vor fi punctate 6 variante
corecte, din cele 12 posibile, fiecare punct atins fiind de 0,30
Subiectul 4 - 2 puncte
RĂSPUNS :
Enumerați 8 (opt) mijloace de imobilizare care pot fi aplicate 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,
conform prevederilor Ordinului Ministrului Justiției Nr. 1676/2010
pentru aprobarea Regulamentului privind siguranţa locurilor de

deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
a) cătuşe metalice pentru mâini
b) centurile de imobilizare
c) mijloace de imobilizare pentru/în timpul deplasării/transportului - sunt
cătuşe metalice automate pentru mâini şi cătuşe pentru picioare, legate între
ele
d) curele de imobilizare din piele, plastic sau material textil
e) mijloacele iritant-lacrimogene
f) bastonul sau tompha de cauciuc
g) jetul de apă
h) armele cu cartuşe cu glonţ de cauciuc sau altă muniţie neletală
i) câinii de serviciu
j) elemente acustice, luminoase, fumigene
k) forţa fizică
l) cazarea în camera de protecţie
m) orice alte mijloace de imobilizare prevăzute de dispoziţiile legale în
vigoare
NOTA: conform cerinței din enunțul întrebării vor fi punctate 8 variante
corecte, din cele 13 posibile, fiecare punct atins fiind de 0,25
Subiectul 5 – 1,20 puncte
RĂSPUNS :
Precizați în ce constă controlul integrității camerei de deținere
efectuat cu ocazia apelului, conform prevederilor Ordinului Ministrului
Justiției Nr. 1676/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind
siguranţa locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale
a Penitenciarelor
Se verifică în mod amănunţit:
pereţii
0,10 puncte
tavanul
0,10 puncte
pardoseala
0,10 puncte
gratiile de la ferestre și ferestrele
0,10 puncte

uşa
grilajul
saltelele
paturile
grupurile sanitare
corpurile de iluminat
instalaţiile
toate celelalte obiecte de inventar

0,10 puncte
0,10 puncte
0,10 puncte
0,10 puncte
0,10 puncte
0,10 puncte
0,10 puncte
0,10 puncte

Notă: punctajul se acordă astfel:
- 1 punct din oficiu
- 9 puncte corespunzătoare subiectelor
Total:
- 10 puncte

