SUBIECTE DE CONCURS – PROBA SCRISĂ
pentru ocuparea din sursă externă a posturilor de agent operativ

Subiectul nr. 1
Enumeraţi principiile care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici din
sistemul administraţiei penitenciare, conform codului deontologic.
Răspuns: conform art. 2 din Ordinul 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului
deontologic al personalului din sistemul administraţiei penitenciare.
a) supunerea deplină faţă de lege;
b) respectarea drepturilor persoanelor private de libertate, în condiţiile prevăzute de
lege;
c) egalitatea şanselor;
d) responsabilitate şi imparţialitate;
e) eficacitate în serviciul intereselor generale ale societăţii;
f) eficienţă în utilizarea resurselor;
g) ierarhia organizatorică şi funcţională.
Subiectul nr. 2
Enumeraţi situaţiile în care funcţionarul public cu statut special se află în conflict de
interese, conform legii 293/2004.
Răspuns: Conform art. 50 din Legea nr. 293/2004 Republicată, privind Statutul
funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a
Penitenciarelor.
a) sunt chemaţi să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu
privire la persoane fizice şi juridice cu care sunt soţ/soţie, rude de gradul I sau, după
caz, au relaţii cu caracter patrimonial;
b) sunt chemaţi să participe în cadrul unor comisii constituite, conform legii, din care
face parte soţul/soţia sau o rudă de gradul I;
c) interesele lor patrimoniale, ale soţului sau rudelor lor de gradul I pot influenţa
deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea atribuţiilor de serviciu.
Subiectul nr. 3
Enumeraţi situaţiile în care este permisă folosirea cătuşelor sau a altor mijloace de
imobolizare, în cazul în care alte măsuri de menţinere a ordinii şi disciplinei în rândul
deţinuţilor nu au dat rezultate, conform legii 254/2013.

Răspuns: Conform art. 16 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor
şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul
procesului penal.
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.
Subiectul nr. 4
Menţionaţi căror persoane condamnate li se aplică regimul semideschis (iniţial, precum
şi în mod excepţional), conform legii 254/2013.
Răspuns: Conform art. 37, al.1 şi 2 din Legea nr. 254/2013 privind executarea
pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în
cursul procesului penal.
(1) Regimul semideschis se aplică iniţial persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii
mai mare de un an, dar care nu depăşeşte 3 ani.
(2) În mod excepţional, natura şi modul de săvârşire a infracţiunii, persoana
condamnatului, precum şi comportarea acesteia până la stabilirea regimului de
executare pot determina includerea persoanei condamnate în regimul de executare
imediat inferior sau imediat superior ca grad de severitate, în condiţiile stabilite prin
regulamentul de aplicare a prezentei legi.
Subiectul nr. 5
Enumeraţi 5 obligaţii ale persoanelor private de libertate, conform legii 254/2013.
Răspuns: Conform art. 81 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor
şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul
procesului penal.
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.
Subiectul nr. 6
Enumeraţi sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate persoanelor condamnate, conform
legii 254/2013.
Răspuns: Conform art. 101, al 1 din Legea nr. 254/2013 privind executarea
pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în
cursul procesului penal.
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 nr. 7
Enumeraţi mijloacele de imobilizare care pot fi folosite pentru împiedicarea acţiunilor
agresive şi violenţe 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 OMJ 1676/2010 (Regulamentul privind siguranţa locurilor de deţinere
din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor).
Răspuns: Conform art. 12, al 2 din Ordinului nr. 1676/C/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;
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.
Subiectul nr. 8
Enumeraţi 6 situaţii în care se execută percheziţia corporal amănunţită conform OMJ
1676/2010 (Regulamentul privind siguranţa locurilor de deţinere din subordinea
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor).
Răspuns: Conform art. 260, al 2 din Ordinului nr. 1676/C/2010 pentru aprobarea
Regulamentului privind siguranţa locurilor de deţinere din subordinea
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
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.

