VARIANTA DE SUBIECTE

1. Enumerati situatiile in care este permisa folosirea mijloacelor de imobilizare,
conform Legii nr.254/2013;
2. Care sunt criteriile avute în vedere la stabilirea regimului de executare a
pedesei pentru persoanele private de libertate, conform Legii nr.254/2013;
3. Prezentați interdicțiile ofițerilor și agenților din sistemul penitenciar, conform
Legii nr.293/2004;
4. Definiți noțiunea de carnet al postului și enumerați situațiile în care acesta se
întocmește, conform OMJ 1676/C/2010;
5. Definiți termenul de percheziție a persoanelor private de libertate și prezentați
7 (șapte) situații în care se execută percheziția corporală amănunțită asupra
acestora, conform OMJ nr.1676/C/2010;
6. Enumerați principiile care guvernează conduita profesională a funcționarilor
publici din sistemul administrației penitenciare, conform OMJ 2794/C/2004;
7. Enumerați categoriile de persoane condamnate cărora li se aplică initial
regimul de maximă siguranță și categoriile de persoane condamnate cărora nu
li se aplică acest regim, precum și categoriile de persoane condamnate cărora
li se aplică initial regimul închis, regimul semideschis și regimul deschis,
conform Legii nr.254/2013.
Grilă de corectare la examenul de verificare a cunoștințelor teoretice
8. Enumerati situatiile in care este permisa folosirea mijloacelor de imobilizare,
conform Legii nr.254/2013. (6 puncte)
a) pentru a împiedica evadarea în timpul deplasării deţinuţilor;
2 puncte
b) pentru a proteja deţinuţii de autovătămare sau pentru a preveni
2 puncte
vătămarea altor persoane ori producerea de pagube;
c) pentru restabilirea ordinii şi disciplinei, ca urmare a opunerii sau 2 puncte
împotrivirii deţinuţilor la o dispoziţie a organelor judiciare sau
personalului locului de deţinere.
9. Care sunt criteriile avute în vedere la stabilirea regimului de executare a
pedesei pentru persoanele private de libertate, conform Legii nr.254/2013
(14 puncte)
a) durata pedepsei privative de libertate;
2 puncte

b) gradul de risc al persoanei condamnate;
2 puncte
c) antecedentele penale;
2 puncte
d) vârsta şi starea de sănătate ale persoanei condamnate;
2 puncte
e) conduita persoanei condamnate, pozitivă sau negativă, inclusiv în
2 puncte
perioadele de detenţie anterioare;
f) nevoile identificate şi abilităţile persoanei condamnate, necesare 2 puncte
includerii în programe educaţionale, de asistenţă psihologică şi
asistenţă socială;
g) disponibilitatea persoanei condamnate de a presta muncă şi de a 2 puncte
participa la activităţi educative, culturale, terapeutice, de consiliere
psihologică şi asistenţă socială, moral-religioase, instruire şcolară şi
formare profesională.
10. Prezentați interdicțiile ofițerilor și agenților din sistemul penitenciar,
conform Legii nr.293/2004. (9 puncte)
a) să dispună, să exercite, să instige ori să tolereze acte de tortură sau 1,5 puncte
orice forme de tratament inuman ori degradant asupra persoanelor
aflate în aşezămintele de deţinere;
b) să primească, să solicite ori să accepte, direct sau indirect, pentru 1,5 puncte
sine ori pentru alte persoane, în considerarea calităţii sale oficiale,
cadouri, bani, împrumuturi sau orice alte valori ori servicii;
c) să intervină pentru soluţionarea unor cereri sau lucrări care nu sunt 1,5 puncte
de competenţa lor ori nu le-au fost repartizate de conducătorii ierarhici
sau care nu sunt activităţi specifice funcţiei pe care au fost numiţi;
d) să recurgă la forţă sau la folosirea mijloacelor de imobilizare 1,5 puncte
împotriva persoanelor private de libertate, în alte condiţii decât cele
expres prevăzute de lege;
e) să facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice ori să 1,5 puncte
desfăşoare propagandă în favoarea acestora;
f) să adere la secte, organizaţii religioase sau alte organizaţii, interzise 1,5 puncte
prin lege.
11. Definiți noțiunea de carnet al postului și enumerați situațiile în care acesta
se întocmește, conform OMJ 1676/C/2010. (13,5 puncte)
Definiție: Carnetul postului este documentul care conţine atribuţii, 1,5 puncte
obligaţii, sarcini specifice, precum şi anumite interdicţii ale personalului.
a) puncte de lucru;
1,5 puncte
b) posturi de supraveghere în secţiile de deţinere;
1,5 puncte
c) bloc alimentar, popotă, spălătorie şi ateliere;
1,5 puncte
d) curţi de plimbare;
1,5 puncte
e) instanţe de judecată şi organe de urmărire penală;
1,5 puncte
f) spitale şi policlinici din reţeaua Ministerului Sănătăţii;
1,5 puncte
g) transferarea persoanelor private de libertate între locurile de 1,5 puncte
deţinere;
h) alte locuri unde se desfăşoară activităţi cu persoanele private de 1,5 puncte
libertate, în afara secţiilor de deţinere.

12. Definiți termenul de percheziție a persoanelor private de libertate și
prezentați 7 (șapte) situații în care se execută percheziția corporală
amănunțită asupra acestora, conform OMJ nr.1676/C/2010 (15,5 puncte)
Definiție: Percheziţia este acţiunea prin care se realizează un control 1,5 puncte
amănunţit asupra persoanelor private de libertate, echipamentului,
bagajelor, alimentelor, cazarmamentului, camerelor de deţinere şi a
tuturor locurilor unde acestea au acces, în scopul descoperirii şi
ridicării obiectelor interzise, precum şi pentru prevenirea unor
evenimente deosebite ori a situaţiilor de risc, în vederea respectării
normelor privind regimul penitenciar.
a) la primirea persoanelor private de libertate în locul de deţinere;
7 x 2 puncte
= 14 puncte
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.
13. Enumerați principiile care guvernează conduita profesională a funcționarilor
publici din sistemul administrației penitenciare, conform OMJ 2794/C/2004
(14 puncte)
a) supunerea deplină faţă de lege;
2 puncte
b) respectarea drepturilor persoanelor private de libertate, în condiţiile 2 puncte
prevăzute de lege
c) egalitatea şanselor
2 puncte
d) responsabilitate şi imparţialitate
2 puncte
e) eficacitate în serviciul intereselor generale ale societăţii
2 puncte
f) eficienţă în utilizarea resurselor;
2 puncte
g) ierarhia organizatorică şi funcţională
2 puncte

14. Enumerați categoriile de persoane condamnate cărora li se aplică initial
regimul de maximă siguranță și categoriile de persoane condamnate cărora
nu li se aplică acest regim, precum și categoriile de persoane condamnate
cărora li se aplică initial regimul închis, regimul semideschis și regimul
deschis, conform Legii nr.254/2013. (18 puncte)
Regimul de maximă siguranţă se aplică iniţial persoanelor condamnate 6 puncte
la pedeapsa detenţiunii pe viaţă şi persoanelor condamnate la
pedeapsa închisorii mai mare de 13 ani, precum şi celor care prezintă
risc pentru siguranţa penitenciarului.
Regimul de maximă siguranţă nu se aplică următoarelor persoane condamnate:
a) care au împlinit vârsta de 65 de ani;
2 puncte
b) femeilor însărcinate sau care au în îngrijire un copil în vârstă de 2 puncte
până la un an;
c) persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, precum şi celor cu 2 puncte
afecţiuni locomotorii grave.
Regimul închis se aplică iniţial persoanelor condamnate la pedeapsa 2 puncte
închisorii mai mare de 3 ani, dar care nu depăşeşte 13 ani.
Regimul semideschis se aplică iniţial persoanelor condamnate la 2 puncte
pedeapsa închisorii mai mare de un an, dar care nu depăşeşte 3 ani.
Regimul deschis se aplică iniţial persoanelor condamnate la pedeapsa 2 puncte
închisorii de cel mult un an.
15. Oficiu
10 puncte
TOTAL
100 puncte

