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

Subiectul nr. 1
Enumerați minim 9 (nouă) drepturi ale deținuților conform legii de executare a
pedepselor și măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului
penal.
Subiectul nr. 2
Enunțați minim 3 (trei) sancțiuni disciplinare ce pot fi aplicate deținuților.
Subiectul nr. 3
Care sunt regimurile de executare ale pedepselor privative de libertate?
Subiectul nr. 4
Enumerați minim 6 (șase) obligații, legate de accesul persoanelor, ale personalului care
desfășoară activitatea în postul de control de la intrarea în locul de deținere.
Subiectul nr. 5
Enunțați minim 3 (trei) interdicții ale personalului care execută paza perimetrului locului
de deținere.
Subiectul nr. 6
Precizați minim 3 (trei) obligații ale personalului din compunerea escortelor pe timpul
executării misiunilor de escortare ale deținuților
Subiectul nr. 7
Enumerați minim 9 (nouă) abateri disciplinare ale funcționarilor publici cu statul special.
Subiectul nr. 8
Care sunt mijloacele de imobilizare folosite pentru restabilirea ordinii și disciplinei, in
camerele de cazare sau alte locuri, precum și pentru prevenirea incidentelor de altă natură.
Subiectul nr. 9
Ce condiții trebuie să îndeplinească persoanele condamnate pentru a beneficia de
dreptul la vizită intimă?
Subiectul nr. 10
Precizați minim 6 (șase) situații în care se execută percheziția corporală amănunțită
asupra deținuților.
GRILA DE CORECTARE
Subiectul nr. 1
Enumerați minim 9 (nouă) drepturi ale deținuților conform legii de executare a
pedepselor și măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului
penal.
Rezolvare: 9 x 1 = 9 puncte
Se acordă 1 punct din oficiu
-

Libertatea conştiinţei, a opiniilor şi libertatea credinţelor religioase

-

Dreptul la informaţie
Dreptul la consultarea documentelor cu caracter personal
Asigurarea exercitării dreptului la asistenţă juridică
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
Dreptul la vizită intimă
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

Subiectul nr. 2
Enunțați minim 3 (trei) sancțiuni disciplinare ce pot fi aplicate deținuților.
Rezolvare : 3 x 3 = 9 puncte
Se acordă 1 punct din oficiu
1) avertismentul;
2) suspendarea dreptului de a participa la activităţi culturale, artistice şi sportive, pe o
perioadă de cel mult o lună;
3) suspendarea dreptului de a presta o muncă, pe o perioadă de cel mult o lună;
4) 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;
5) suspendarea dreptului de a primi vizite, pe o perioadă de cel mult 3 luni;
6) izolarea pentru maximum 10 zile.
Subiectul nr. 3
Care sunt regimurile de executare ale pedepselor privative de libertate?
Rezolvare : 4 x 2,25 = 9 puncte
Se acordă 1 punct din oficiu
1) regimul de maximă siguranţă;
2) regimul închis;
3) regimul semideschis;
4) regimul deschis.
Subiectul nr. 4
Enumerați minim 6 (șase) obligații, legate de accesul persoanelor, ale personalului care
desfășoară activitatea în postul de control de la intrarea în locul de deținere.
Rezolvare: 6 x 1,5 = 9 puncte
Se acordă 1 punct din oficiu
1) să execute paza şi apărarea locului de deţinere în postul încredinţat;
2) să ţină închisă poarta de intrare în locul de deţinere şi să o deschidă numai după ce a
identificat persoana şi, după caz, mijlocul de transport care solicită să intre sau să iasă prin
acest loc;

3) să verifice documentele de legitimare ale personalului la intrarea şi ieşirea în şi din
locul de deţinere;
4) să verifice documentele de identitate sau de legitimare ale persoanelor din afara
locului de deţinere cărora li s-a permis accesul, conform prevederilor legale;
5) să informeze pe cei în drept despre solicitările persoanelor sosite la postul de control,
să le permită accesul numai după primirea încuviinţării, înregistrarea în evidenţa postului şi,
după caz, înmânarea ecusonului şi încredinţarea vizitatorului unui membru al personalului în
vederea însoţirii până la destinaţie;
6) să înscrie, atunci când situaţia impune, într-un registru anume destinat, persoanele
care urmează să se deplaseze la sectorul de acordare a pachetelor şi vizitelor;
7) să permită ieşirea personalului din locul de deţinere, în timpul orelor de program,
numai pe bază de bilet de voie, delegaţie de serviciu, aprobare scrisă pentru personalul cu
atribuţii de serviciu în exteriorul unităţii, semnate de conducerea locului de deţinere;
8) să permită ieşirea persoanelor private de libertate, numai pe baza documentelor legal
întocmite şi, după caz, cu paza necesară. Intrările şi ieşirile se înregistrează în documentele din
evidenţa postului;
9) să oprească la postul de control persoanele pentru care se constată nereguli în
documentele acestora de identitate, să informeze şeful de tură şi să acţioneze conform
dispoziţiei acestuia;
10) să efectueze controlul specific tuturor persoanelor care intră în unitate şi bagajelor
acestora;
11) să permită accesul personalului locului de deţinere aflat în concediu de odihnă ori
medical, învoire sau în timpul liber, numai cu aprobarea conducerii unităţii;
12) să respecte regulile privind portul armamentului şi muniţiei.
Subiectul nr. 5
Enunțați minim 3 (trei) interdicții ale personalului care execută paza perimetrului locului
de deținere.
Rezolvare: 3 x 3 = 9 puncte
Se acordă 1 punct din oficiu
1) să întrerupă paza postului încredinţat, să discute cu persoane neautorizate sau
persoane private de libertate, să primească ori să transmită obiecte;
2) să încalce regulile privind portul şi manipularea armamentului şi muniţiei în serviciu;
3) să încredinţeze armamentul altor persoane ori să îl lase în alte locuri decât cele
stabilite;
4) să aibă preocupări care să-i distragă atenţia de la executarea misiunii încredinţate;
5) să intre cu armamentul încărcat în încăperi, cu excepţia cazurilor în care execută
serviciul în interiorul clădirilor;
Subiectul nr. 6
Precizați minim 3 (trei) obligații ale personalului din compunerea escortelor pe timpul
executării misiunilor de escortare ale deținuților
Rezolvare: 3 x 3 = 9 puncte
Se acordă 1 punct din oficiu
1) răspunde de paza persoanelor private de libertate pe timpul deplasării şi la
destinaţie
2) să-şi însuşească dispoziţia de executare a misiunii şi s-o execute întocmai;
3) să cunoască numărul, categoria şi riscul pe care îl prezintă pentru siguranţa
penitenciarului persoanele private de libertate din formaţia pe care o escortează;
4) să ocupe locul din dispozitivul de escortare stabilit de şeful escortei;
5) să ţină permanent legătura de vedere şi, după caz, de foc cu celelalte persoane din
dispozitiv şi să observe itinerarul şi terenul înconjurător;

6) să supravegheze cu atenţie ca, pe timpul deplasării, persoanele private de libertate
să nu comunice cu alte persoane, să trimită sau să primească bani, ţigări ori alte obiecte sau
substanţe sau să fumeze.
Subiectul nr. 7
Enumerați minim 9 (nouă) abateri disciplinare ale funcționarilor publici cu statul special.
Rezolvare: 9 x 1 = 9 puncte
Se acordă 1 punct din oficiu
1) manifestările care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei publice în care îşi
desfăşoară activitatea;
2) 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;
3) întârzierea repetată şi nejustificată în îndeplinirea sarcinilor de serviciu;
4) 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;
5) absenţa nemotivată ori întârzierea repetată la serviciu;
6) părăsirea nejustificată a locului de muncă în timpul programului de lucru, de natură a
perturba activitatea compartimentului de muncă;
7) producerea de pagube materiale unităţii din care face parte sau patrimoniului
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
8) încălcarea normelor privind confidenţialitatea activităţii desfăşurate;
9) nerespectarea prevederilor jurământului de credinţă;
10) imixtiunea ilegală în activitatea altui funcţionar public cu statut special;
11) intervenţia pentru influenţarea soluţionării unei cereri privind satisfacerea intereselor
oricărei persoane;
12) nerespectarea prevederilor referitoare la incompatibilităţi, conflicte de interese şi
interdicţii;
13) interzicerea sau împiedicarea exercitării libertăţilor publice şi a drepturilor sindicale ale
funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare;
14) atitudinea tolerantă a conducătorilor ierarhici faţă de comiterea unor abateri
disciplinare de către subordonaţi;
15) efectuarea în timpul programului de lucru a unor activităţi ce nu au legătură cu
îndatoririle de serviciu;
16) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 48.
Subiectul nr. 8
Care sunt mijloacele de imobilizare folosite pentru restabilirea ordinii și disciplinei, in
camerele de cazare sau alte locuri, precum și pentru prevenirea incidentelor de altă natură.
Rezolvare: 13 x 0.7 = 9 puncte
Se acordă 1 punct din oficiu
1) cătuşe metalice pentru mâini
2) centurile de imobilizare
3) mijloace de imobilizare pentru/în timpul deplasării/transportului
4) curele de imobilizare din piele, plastic sau material textil
5) mijloacele iritant-lacrimogene
6) bastonul sau tompha de cauciuc
7) jetul de apă
8) armele cu cartuşe cu glonţ de cauciuc sau altă muniţie neletală
9) câinii de serviciu
10) elemente acustice, luminoase, fumigene
11) forţa fizică
12) cazarea în camera de protecţie

13) orice alte mijloace de imobilizare prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.
Subiectul nr. 9
Ce condiții trebuie să îndeplinească persoanele condamnate pentru a beneficia de
dreptul la vizită intimă?
Rezolvare: 5 x 1,8 = 9 puncte
Se acordă 1 punct din oficiu
1) sunt condamnate definitiv şi sunt repartizate într-un regim de executare a
pedepselor privative de libertate;
2) există o relaţie de căsătorie, dovedită prin copie legalizată a certificatului de
căsătorie sau, după caz, o relaţie de parteneriat similară relaţiilor stabilite între soţi;
3) nu au beneficiat, în ultimele 3 luni anterioare solicitării vizitei intime, de permisiunea
de ieşire din penitenciar;
4) nu au fost sancţionate disciplinar pe o perioadă de 6 luni, anterioară solicitării vizitei
intime, sau sancţiunea a fost ridicată;
5) participă activ la programe educaţionale, de asistenţă psihologică şi asistenţă
socială ori la muncă.
Subiectul nr. 10
Precizați minim 6 (șase) situații în care se execută percheziția corporală amănunțită
asupra deținuților.
Rezolvare: 6 x 1,5 = 9 puncte
Se acordă 1 punct din oficiu
1) la primirea persoanelor private de libertate în locul de deţinere;
2) 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;
3) la plecarea şi întoarcerea din permisiunea de ieşire din penitenciar;
4) la internarea persoanelor private de libertate în infirmeria locului de deţinere sau în
spitalele din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi la externarea din aceste locuri;
5) cu ocazia transferării persoanelor private de libertate, atât la locul de deţinere de unde
se transferă cât şi la cel care le primeşte;
6) cu ocazia mutărilor între secţiile de deţinere;
7) cu prilejul pregătirii în vederea prezentării la organele judiciare şi la înapoierea de la
acestea;
8) după ce persoanele private de libertate au beneficiat de vizită fără dispozitive de
separare sau intimă;
9) cu ocazia introducerii şi scoaterii în şi din camere a persoanelor private de libertate
sancţionate disciplinar cu izolarea;
10) 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;
11) la punerea în libertate a persoanelor private de libertate;
12) în alte situaţii, cu avizul directorului locului de deţinere.

