SUBIECTE
FUNCȚIA: agent operativ
TIMP ALOCAT: 3 ore
Subiectul 1:
Enumerați 5 obligații ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare privind îndeplinirea atribuțiilor de serviciu in conformitate cu
art. 6 din O.M.J. nr. 2794/C/08.10.2004 pentru aprobarea Codului deontologic al personalului din sistemul administrației penitenciare.
Subiectul 2:
Enumerați 5 interdicții ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare in conformitate cu art. 49 din Legea nr. 293/2004,
republicata, privind statutul funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare.
Subiectul 3:
Precizați 10 obligații ale personalului din posturile de pază de pe perimetrul locului de deținere, în conformitate cu art. 63 din Ordinul Ministrului Justiției nr.
1676/C/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind siguranța locurilor de deținere din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor.
Subiectul 4:
Enumerați 10 atribuții specifice ale supraveghetorului la camerele de cazare, în conformitate cu art. 123 din Ordinul Ministrului Justiției nr. 1676/C/2010 pentru
aprobarea Regulamentului privind siguranța locurilor de deținere din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor.
Subiectul 5:
Precizați care sunt activitățile desfășurate cu ocazia predării-primirii serviciului de supraveghere în conformitate cu art. 111 din Ordinul Ministrului Justiției nr.
1676/C/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind siguranța locurilor de deținere din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor.
Subiectul 6:
Enumerați 10 situații în care se execută percheziția corporală amănunțită, în conformitate cu art. 260 alin. (2) din Ordinul Ministrului Justiției nr. 1676/C/2010
pentru aprobarea Regulamentului privind siguranța locurilor de deținere din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor.
Subiectul 7:
Enumerați activitățile desfășurate cu ocazia efectuării percheziției corporale sumare conformitate cu

art. 267 din Ordinul Ministrului Justiției nr. 1676/C/2010

pentru aprobarea Regulamentului privind siguranța locurilor de deținere din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor.
Subiectul 8:
Enumerați, fără a detalia, 10 dintre drepturile persoanelor condamnate, conform capitolului V din Legea 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor
privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.
Subiectul 9:
Enumerați 10 interdicții ale persoanelor private de libertate, în conformitate cu art. 82 din Legea 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative
de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

Grila de corectare
Nr. sub.

1.

Cerința subiectului

Enumerați 5 obligații ale funcționarilor publici cu
statut special din sistemul administrației
penitenciare privind îndeplinirea atribuțiilor de
serviciu in conformitate cu art. 6 din O.M.J. nr.
2794/C/08.10.2004 pentru aprobarea Codului
deontologic al personalului din sistemul
administrației penitenciare.

Evaluarea/ Aprecierea răspunsurilor
a) să cunoască, să respecte Constituţia şi legile ţării şi să aplice dispoziţiile legale în conformitate cu atribuţiile ce le revin, cu
respectarea eticii profesionale;
b) să se comporte civilizat şi demn în toate împrejurările, să manifeste stăpânire de sine, amabilitate, politeţe şi să vorbească
respectuos şi decent, într-o manieră potrivită cu funcţia pe care o deţin;
c) să constituie exemple pentru subordonaţi, colegi şi persoanele private de libertate, să creeze un climat corespunzător de muncă
şi să contribuie la realizarea şi menţinerea unei imagini pozitive a instituţiei;
d) să execute, cu profesionalism şi în termenul stabilit, atribuţiile ce îi revin şi să dovedească, în toate împrejurările, cinste,
corectitudine, disciplină şi respect faţă de şefii ierarhici, colegi şi subalterni;
e) să se prezinte la serviciu într-o stare corespunzătoare, să respecte întocmai programul de muncă şi să folosească timpul de
lucru, resursele materiale şi financiare ale instituţiei în mod eficient şi raţional, numai pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;
f) să asigure ocrotirea bunurilor instituţiei şi să prevină producerea oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie, ca buni
gospodari;
g) să respecte prevederile legale referitoare la incompatibilităţi şi interdicţii;
h) să nu interzică sau să nu împiedice exercitarea libertăţilor publice şi a drepturilor sindicale ale funcţionarilor publici din sistemul
administraţiei penitenciare;
i) să se abţină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor politice în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
j) să respecte jurământul de credinţă depus cu ocazia numirii în funcţie;
k) să nu manifeste toleranţă faţă de abateri şi să informeze autorităţile abilitate cu privire la infracţiunile de care au luat la
cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul, îndeosebi a actelor de corupţie;
l) să informeze şeful ierarhic despre existenţa unui conflict de interese privind exercitarea atribuţiilor de serviciu, în condiţiile legii.

Punctaj
prevazut

1

Cate 0,20 p. pentru fiecare obligație corect formulata
5 X 0,20 = 1 p.

2.

Enumerați 5 interdicții ale funcționarilor publici
cu statut special din sistemul administrației
penitenciare in conformitate cu art. 49 din Legea
nr. 293/2004, republicata, privind statutul
funcționarilor publici cu statut special din
sistemul administrației penitenciare.

a) să dispună, să exercite, să instige ori să tolereze acte de tortură sau 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 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 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 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 desfăşoare propagandă în favoarea acestora;
f) să adere la secte, organizaţii religioase sau alte organizaţii, interzise prin lege.

1

Cate 0,20 p. pentru fiecare interdicție corect formulata
5 X 0,20 = 1 p.

3.

Precizați 10 obligații ale personalului din
posturile de pază de pe perimetrul locului de
deținere, în conformitate cu art. 63 din Ordinul
Ministrului Justiției nr. 1676/C/2010 pentru
aprobarea Regulamentului privind siguranța
locurilor de deținere din subordinea
Administrației Naționale a Penitenciarelor.

a) să ia în primire toate mijloacele şi materialele din dotarea postului, să cunoască modul de funcţionare şi întrebuinţare a
acestora şi să le folosească pe timpul îndeplinirii misiunii, în conformitate cu regulile de exploatare şi îndatoririle specifice ale postului;
b) să păzească şi să apere cu fermitate postul încredinţat;
c) să nu părăsească postul, până când nu este schimbat de şeful de schimb;
d) să nu permită nici unei persoane să se apropie de post la distanţe mai mici decât cele prevăzute în îndatoririle specifice
ale postului;
e) să cheme la post pe şeful de schimb ori de câte ori constată vreo neregulă sau se produce încălcarea ordinii în
apropierea postului încredinţat;
f)
să anunţe, prin mijloacele de legătură aflate la dispoziţie, la dispeceratul locului de deţinere, în intervalele de timp
stabilite prin îndatoririle specifice, despre situaţia la postul încredinţat;

1

Nr. sub.

Cerința subiectului

Evaluarea/ Aprecierea răspunsurilor

Punctaj
prevazut

g) să cheme la post, dacă se îmbolnăveşte, şeful de schimb, continuându-şi îndeplinirea misiunii până la sosirea acestuia;
h) să cunoască şi să respecte prevederile legale privind uzul de armă;
i)
să someze şi să oprească persoanele neclasificate care intră sau ies în sau din zona stabilită conform îndatoririlor
specifice ale postului, efectuând, dacă este cazul, uz de armă;
j)
să anunţe de îndată şeful de schimb dacă persoane necunoscute încearcă să arunce diverse obiecte prin zona sa de
responsabilitate;
k) să intensifice observarea şi supravegherea către interiorul locului de deţinere pe timpul desfăşurării apelului persoanelor
private de libertate sau a altor activităţi desfăşurate cu acestea în apropierea postului, pentru a fi în măsură să acţioneze în cazul
încercărilor acestora de a se sustrage de la regimul executării pedepsei.

Cate 0,10 p. pentru fiecare obligație corect formulata
10 X 0,10 = 1 p.

4.

Enumerați 10 atribuții specifice ale
supraveghetorului la camerele de cazare, în
conformitate cu art. 123 din Ordinul Ministrului
Justiției nr. 1676/C/2010 pentru aprobarea
Regulamentului privind siguranța locurilor de
deținere din subordinea Administrației Naționale
a Penitenciarelor.

a) verifică, după luarea în primire a persoanelor private de libertate şi controlul camerelor de cazare, starea de funcţionare
a mijloacelor de alarmare, legătură, iluminare, imobilizare şi a celorlalte materiale existente în cadrul secţiei;
b) ţine în permanenţă încuiate, în funcţie de regimul de executare şi programul stabilit pentru locul de deţinere, camerele
de cazare şi le deschide numai pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în programul zilnic şi la dispoziţia celor în drept;
c) înscrie în registrul special destinat toate persoanele arestate preventiv, condamnate din regimul închis şi maximă
siguranţă care intră sau ies în sau din secţie, nominal până la cinci persoane private de libertate şi numeric pentru grupurile care
depăşesc această cifră, precum şi locul unde acestea se deplasează, persoana care le însoţeşte sau escortează semnând de
preluarea acestora;
d) înscrie în registrul special destinat toate persoanele condamnate din regimul semideschis şi deschis care intră sau ies în
sau din spaţiul destinat cazării şi în care au acces direct pentru desfăşurarea anumitor activităţi, nominal până la cinci persoane private
de libertate şi numeric pentru grupurile care depăşesc această cifră, precum şi locul unde acestea se deplasează, persoana care le
însoţeşte sau escortează semnând de preluarea acestora;
e) consemnează în registrul de procese verbale de predare-primire a serviciului intervenţiile efectuate la instalaţiile din
camerele de cazare, menţionând gradul profesional, numele şi prenumele persoanei care a supravegheat activitatea. Intervenţiile se
realizează în prezenţa unui reprezentant al persoanelor private de libertate din cameră, după ce toate celelalte persoane au fost mutate
în alte spaţii, bagajele acestora putând să rămână în cameră. Inventarierea sculelor se face la intrarea şi ieşirea în sau din cameră de
către supraveghetor, menţionând despre aceasta în registrul de procese verbale de predare-primire a serviciului.
f)
pe timp de noapte scoate din camere persoanele private de libertate, pe cât posibil în mod individual, în situaţii
excepţionale, de genul urgenţelor medicale şi incendiilor, cu aprobarea şefului de tură şi în prezenţa unui număr suficient de membri ai
personalului;
g) consemnează în registrul de evidenţă a plimbării ora de începere şi de încheiere a acestei activităţi pentru persoanele
arestate preventiv, condamnate din regimul închis şi maximă siguranţă, şi a celor din regimul semideschis şi deschis, în măsura în care
nu au acces direct la curţile de plimbare;
h) asistă la distribuirea hranei, urmărind ca aceasta să fie repartizată persoanelor private de libertate conform normelor la
care sunt alocate;
i)
asigură distribuirea şi retragerea, pe bază de registru, a cuţitelor destinate porţionării hranei;
j)
asigură accesul la frizeria locului de deţinere, în funcţie de programare;
k) informează şeful secţiei în cazul în care constată schimbări vizibile a fizionomiei unei persoane private de libertate, în
vederea înregistrării în sistemul informatic de evidenţă şi schimbării legitimaţiei de identificare;
l)
verifică, înainte de ora stingerii, dacă toate uşile şi, după caz, grilajele de la camere sunt încuiate şi asigurate şi
înmânează cheile de la camerele de deţinere şefului de tură. La penitenciarele-spital şi centrele de reeducare cheile de la camerele de
deţinere rămân la supraveghetori.
m) instruieşte persoanele private de libertate care execută serviciul de planton şi urmăreşte modul în care acestea îşi
îndeplinesc atribuţiile;
n) comunică la dispeceratul locului de deţinere, la intervalele stabilite prin atribuţiile specifice, situaţia de la camerele unde
asigură supravegherea;
o) anunţă imediat medicul locului de deţinere ori personalul mediu sanitar, atunci când se impune prezenţa acestora;
p) face menţiuni despre persoanele private de libertate aflate în refuz de hrană în registrul anume destinat, conform Anexei
nr. 25.

Cate 0,10 p. pentru fiecare atribuție corect formulata
10 X 0,10 = 1 p.

1

Nr. sub.

5.

6.

Cerința subiectului

Evaluarea/ Aprecierea răspunsurilor

Precizați care sunt activitățile desfășurate cu
ocazia predării-primirii serviciului de
supraveghere în conformitate cu art. 111 din
Ordinul Ministrului Justiției nr. 1676/C/2010
pentru aprobarea Regulamentului privind
siguranța locurilor de deținere din subordinea
Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Pentru predarea - primirea serviciului de supraveghere se procedează astfel:
a)
supraveghetorul aflat în serviciu pregăteşte postul pentru predare-primire, ia măsuri să se execute curăţenia
sectorului şi a camerelor de cazare, aranjarea paturilor, bagajelor, a mobilierului şi atrage atenţia persoanelor private de libertate să se
pregătească în vederea efectuării apelului;
b)
supraveghetorul ia în primire serviciul începând cu prima încăpere şi continuă cu celelalte spaţii aflate în zona de
responsabilitate a postului de supraveghere;
c)
supraveghetorul care ia în primire postul efectuează în prezenţa supraveghetorului din serviciu apelul persoanelor
private de libertate, controlând cu acest prilej integritatea camerelor de cazare, ordinea şi starea de curăţenie a acestora.
d)
supraveghetorul care ia în primire postul verifică documentele şi obiectele de inventar din dotarea postului, pe care le
confruntă cu menţiunile din procesul-verbal de predare - primire.

Enumerați 10 situații în care se execută
percheziția corporală amănunțită, în
conformitate cu art. 260 alin. (2) din Ordinul
Ministrului Justiției nr. 1676/C/2010 pentru
aprobarea Regulamentului privind siguranța
locurilor de deținere din subordinea
Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Punctaj
prevazut

1

Cate 0,25 p. pentru fiecare activitate corect formulata
4 X 0,25 = 1 p.

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.

1

Cate 0,10 p. pentru fiecare situație corect formulata
10 X 0,10 = 1 p.

7.

8.

Enumerați activitățile desfășurate cu ocazia
efectuării percheziției corporale sumare
conformitate cu art. 267 din Ordinul Ministrului
Justiției nr. 1676/C/2010 pentru aprobarea
Regulamentului privind siguranța locurilor de
deținere din subordinea Administrației Naționale
a Penitenciarelor.

Enumerați, fără a detalia, 10 dintre drepturile
persoanelor condamnate, conform capitolului V
din Legea 254/2013 privind executarea
pedepselor și a măsurilor privative de libertate
dispuse de organele judiciare în cursul
procesului penal.

a) supraveghează în permanenţă persoana privată de libertate în cauză;
b) întreabă persoana privată de libertate dacă deţine bunuri, obiecte sau substanţe interzise, şi cere prezentarea
obiectelor personale;
c) solicită persoanei private de libertate să ridice braţele la nivelul umerilor în plan orizontal, paralel cu solul şi să ţină
picioarele cât mai depărtate unul de celălalt;
d) efectuează controlul corporal, prin palpare şi observare, în următoarea ordine: capul şi gâtul (se scoate pălăria, căciula,
şapca etc.), braţele, de la umăr la încheieturile mâinilor, zona trunchiul şi a bazinului (faţă, spate), membrele inferioare (partea
exterioară şi interioară);
e) când controlează partea inferioară a corpului se poziţionează astfel încât să nu fie lovit de cel controlat.

1

Cate 0,20 p. pentru fiecare activitate corect formulata
5 X 0,20 = 1 p.

Libertatea conştiinţei, a opiniilor şi libertatea credinţelor religioase
Dreptul la informaţie
Dreptul la consultarea documentelor cu caracter personal
Dreptul de petiţionare şi dreptul la corespondenţă
Dreptul la convorbiri telefonice
Dreptul la comunicări on-line
Dreptul la plimbare zilnică
Dreptul de a primi vizite şi dreptul de a fi informat cu privire la situaţiile familiale deosebite

1

Nr. sub.

Cerința subiectului

Evaluarea/ Aprecierea răspunsurilor

Punctaj
prevazut

Dreptul la vizită intima
Dreptul de a primi, cumpăra şi a deţine bunuri
Dreptul la asistenţă medicală, tratament şi îngrijiri
Dreptul la asistenţă diplomatică
Dreptul la încheierea căsătoriei
Dreptul de a vota
Dreptul la odihnă şi repausul săptămânal
Dreptul la muncă
Dreptul la învăţământ
Dreptul la hrană, ţinută, cazarmament şi condiţii minime de cazare

Cate 0,10 p. pentru fiecare drept corect formulat
10 X 0,10 = 1 p.

9.

Enumerați 10 interdicții ale persoanelor private
de libertate, în conformitate cu art. 82 din Legea
254/2013 privind executarea pedepselor și a
măsurilor privative de libertate dispuse de
organele judiciare în cursul procesului penal.

a)exercitarea sau încercarea de exercitare de acte de violenţă asupra personalului, persoanelor care execută misiuni în penitenciar sau
care se află 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;
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.
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Evaluarea/ Aprecierea răspunsurilor

Cerința subiectului

Punctaj
prevazut

Cate 0,10 p. pentru fiecare interdicție corect formulata
10 X 0,10 = 1 p.
TOTAL

9 p.
+ 1 p.
din
oficiu

10 p.

