FUNCȚIA: agent operativ
1) Precizați tipurile de recompense ce pot fi acordate persoanelor condamnate,
în conformitate cu art.98,alin.(1) din Legea 254/2013 privind executarea pedepselor
și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul
procesului penal;
2) Enumerați 5 (cinci) obligații ale persoanelor condamnate în conformitate cu
art.81 din Legea 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de
libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal;
3) Enumerați mijloacele de imobilizare, fără a le descrie, în conformitate cu art.12,
alin (2) din Regulamentul privind siguranța locurilor de deținere din subordinea
Administrației Naționale a Penitenciarelor (O.M.J. 1676/C/2010);
4) Enumerați interdicțiile supraveghetorului , în conformitate cu art.114, din
Regulamentul privind siguranța locurilor de deținere din subordinea Administrației
Naționale a Penitenciarelor (O.M.J. 1676/C/2010);
5) Precizați ce le este interzis ofițerilor și agenților din sistemul administrației
penitenciare , în conformitate cu art.49, din Legea 293/2004, republicată, privind
statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a
Penitenciarelor;
6) Enumerați principiiile care guvernează conduita profesională a funcționarilor
publici din sistemul administrației penitenciare, în conformitate cu art.2 din
Codul deontologic al personalului din sistemul administrației penitenciare ( O.M.J.
2794/C/2004).

GRILA DE CORECTARE
la concursul pentru ocuparea posturilor vacante
de agent operativ
Subiect

Punctaj

Răspuns

0,20

a) ridicarea unei sancţiuni disciplinare aplicate
anterior;

0,20

b) suplimentarea numărului convorbirilor online;

0,20

c) suplimentarea drepturilor la pachete şi/sau
vizite;

0,20

d) suplimentarea dreptului la vizită intimă, cu
îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 69, cu

1

Baza legală
Art. 98 alin (1)
din Legea nr.
254/2013 privind
executarea
pedepselor și a
măsurilor
privative de
libertate dispuse
de organele

excepţia alin. (1) lit. d);
0,20

e) permisiunea de ieşire din penitenciar pentru
o zi, dar nu mai mult de 15 zile pe an;

0,20

f) permisiunea de ieşire din penitenciar pe o
durată de cel mult 5 zile, dar nu mai mult de 25
de zile pe an;

0,20

g) permisiunea de ieşire din penitenciar pe o
durată de cel mult 10 zile, dar nu mai mult de
30 de zile pe an.

judiciare în
cursul procesului
penal

Total punctaj subiect 1: 7 x 0,20 = 1,40

0,12

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;

0,12

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;

0,12

c) să se conformeze dispoziţiilor date de
organele judiciare;

0,12

d) să respecte regulile de igienă individuală şi
colectivă în camera de deţinere şi în alte spaţii
comune, precum şi indicaţiile medicului;

0,12

e) să întreţină în mod corespunzător bunurile
încredinţate de administraţia penitenciarului şi
bunurile din dotarea unităţilor unde prestează
munca;

0,12

f) să respecte programul zilnic;

0,12

g) să respecte repartizarea pe camerele de
deţinere;

0,12

h) să manifeste o atitudine cuviincioasă faţă de
orice persoană cu care intră în contact;

0,12

i) să aibă o ţinută decentă, curată şi îngrijită;

0,12

j) să îndeplinească în bune condiţii activităţile la
care participă;

2

Art. 81 din Legea
nr. 254/2013
privind
executarea
pedepselor și a
măsurilor
privative de
libertate dispuse
de organele
judiciare în
cursul procesului
penal

0,12

k) să declare, conform realităţii, nivelul de
instruire şcolară sau pregătire profesională;

0,12

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

Notă: Pentru oricare dintre răspunsurile de mai sus se acordă
punctajul menţionat, în limita punctajului maxim posibil acordat
subiectului.

Total punctaj subiect 2: 5 x 0,12 = 0,60
0,20

a) cătuşe metalice pentru mâini;

0,20

b) centurile de imobilizare

0,20

c) mijloace de imobilizare pentru/în timpul
deplasării/transportului

0,20

d) curele de imobilizare din piele, plastic sau
material textil

0,20

e) mijloacele iritant-lacrimogene

0,20

f) bastonul sau tompha de cauciuc

0,20

g) jetul de apă

0,20

h) armele cu cartuşe cu glonţ de cauciuc sau
altă muniţie neletală

0,20

i) câinii de serviciu

0,20

j) elemente acustice, luminoase, fumigene

0,20

k) forţa fizică

0,20

l) cazarea în camera de protecţie

0,20

m) orice alte mijloace de imobilizare prevăzute
de dispoziţiile legale în vigoare

3

Art.12, alin (2)
din
Regulamentul
privind siguranța
locurilor de
deținere din
subordinea
Administrației
Naționale a
Penitenciarelor
(O.M.J.
1676/C/2010);

Total punctaj subiect 3: 13 x 0,20 = 2,60
0,20

4

0,20

a) să părăsească fără aprobare postul
încredinţat;

Art.114 din
Regulamentul
privind siguranța
b) să permită persoanelor private de libertate să locurilor de
circule fără aprobare sau neînsoţite, în afara
deținere din
cazurilor în care regimul de executare a
subordinea
pedepsei le permite aceasta;
Administrației

0,20

c) să folosească persoanele private de libertate
pentru îndeplinirea altor sarcini decât cele
stabilite;

0,20

d) să intermedieze legături între persoanele
private de libertate sau între acestea şi alte
persoane, în afara cadrului legal;

0,20

e) să scoată sau să introducă persoanele
private de libertate din/în camere, fără
aprobare, sau să le introducă în alte camere în
afara celor în care au fost repartizate;

0,20

f) să permită accesul în cadrul sectorului de
responsabilitate persoanelor neautorizate sau a
celor care nu au aprobare în acest sens;

0,20

g) să înmâneze altor persoane mijloacele
tehnice din dotare, dispozitivele de
închidere/deschidere ale uşilor din sectorul său
de activitate sau alte sectoare unde are acces;

0,20

h) să permită accesul personalului şi al
persoanelor din afara sistemului penitenciar în
sectorul său de responsabilitate cu pachete sau
bagaje, cu excepţia cazurilor temeinic
justificate, numai cu aprobarea scrisă a
directorului

0,20

i) să introducă sau să permită altor persoane să
introducă bunuri şi obiecte al căror acces este
interzis în sectorul de deţinere

Naționale a
Penitenciarelor
(O.M.J.
1676/C/2010);

Total punctaj subiectul 4: 9 x 0,20 = 1,80
0,20

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;

0,20

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;

0,20

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;

5

Art.49, din Legea
293/2004,
republicată,
privind statutul
funcționarilor
publici cu statut
special din
Administrația
Națională a
Penitenciarelor;

0,20

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;

0,20

e) să facă parte din partide, formaţiuni sau
organizaţii politice ori să desfăşoare
propagandă în favoarea acestora;

0,20

f) să adere la secte, organizaţii religioase sau
alte organizaţii, interzise prin lege.
Total punctaj subiectul 5: 6 x 0,20 = 1,20

0,20

a) supunerea deplină faţă de lege;

0,20

b) respectarea drepturilor persoanelor private
de libertate, în condiţiile prevăzute de lege;

0,20

c) egalitatea şanselor;

0,20

d) responsabilitate şi imparţialitate;

0,20

e) eficacitate în serviciul intereselor generale
ale societăţii;

0,20

f) eficienţă în utilizarea resurselor;

0,20

g) ierarhia organizatorică şi funcţională.

6

Total punctaj subiectul 6: 7 x 0,20 = 1,40
1
TOTAL

10

Punct din oficiu

Art.2 din Codul
deontologic al
personalului din
sistemul
administrației
penitenciare (
O.M.J.
2794/C/2004).

