VARIANTĂ
Pentru susținerea probei scrise de către candidații înscriși pentru ocuparea prin
concurs a unor posturi de agent operativ
1. Enumerați 5 obligații ale persoanelor condamnate prevăzute în Legea
nr. 254/2013.
2. Enumerați care sunt modurile de escortare conform O.M.J. nr.
1676/C/2010.
3. Care sunt tipurile regimurilor de executare a pedepselor privative de
libertate din Legea nr. 254/2013?
4. Enumerați 5 interdicții ale ofițerilor și agenților din sistemul
administrației penitenciare menționate în Legea nr. 293/2004.
5. Care sunt recompensele ce se pot acorda persoanelor private de
libertate în conformitate cu Legea nr. 254/2013?
6. Enumerați 5 mijloace de imobilizare folosite pentru împiedicarea
acțiunilor agresive și violente ale persoanelor private de libertate,
restabilirea ordinii și disciplinei în camerele de cazare sau alte locuri
(O.M.J. nr. 1676/C/2010).
7. Enumerați 5 interdicții ale personalului din posturile de pază de pe
perimetrul locului de deținere (O.M.J. nr. 1676/C/2010).
8. Care sunt sancțiunile disciplinare care pot fi acordate funcționarilor
publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare
conform Legii nr. 293/2004.
GRILĂ DE CORECTARE
Pentru susținerea probei scrise
1. Enumerați 5 obligații ale persoanelor condamnate prevăzute în Legea
nr. 254/2013.

Rezolvare: 5 X 0,2 = 1 punct
Conform art. 81 din Legea nr. 254/2013, persoanele condamnate au următoarele
obligaţii:
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.
2. Enumerați care sunt modurile de escortare conform O.M.J. nr.
1676/C/2010.
Rezolvare: 4 X 0,25 = 1 punct
- escortarea persoanelor private de libertate pe jos
- escortarea persoanelor private de libertate în mijloacele de transport auto
- escortarea persoanelor private de libertate în nave fluviale
- escortarea persoanelor private de libertate cu aeronave
3. Care sunt tipurile regimurilor de executare a pedepselor privative de
libertate din Legea nr. 254/2013?
Rezolvare: 4 X 0,25 = 1 punct
Conform art. 31 din Legea nr. 254/2013, tipurile regimurilor de executare a pedepselor
privative de libertate, în ordinea descrescătoare a gradului de severitate sunt
următoarele:
a) regimul de maximă siguranţă;
b) regimul închis;
c) regimul semideschis;
d) regimul deschis.
4. Enumerați 5 interdicții ale ofițerilor și agenților din sistemul
administrației penitenciare menționate în Legea nr. 293/2004.
Rezolvare: 5 X 0,2 = 1 punct
Conform art. 49 din Legea nr. 293/2004, ofiţerilor şi agenţilor din sistemul
administraţiei penitenciare le este interzis:
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.

____________

5. Care sunt recompensele ce se pot acorda persoanelor private de
libertate în conformitate cu Legea nr. 254/2013?
Rezolvare: 7 X 0,2 = 1,4 puncte
Conform art. 98 din Legea nr. 254/2013, persoanelor condamnate care au o bună
conduită şi au dovedit stăruinţă în muncă sau în cadrul activităţilor educative, moralreligioase, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenţă socială, al instruirii
şcolare şi al formării profesionale li se pot acorda următoarele recompense:
a) ridicarea unei sancţiuni disciplinare aplicate anterior;
b) suplimentarea numărului convorbirilor on-line;
c) suplimentarea drepturilor la pachete şi/sau vizite;
d) suplimentarea dreptului la vizită intimă, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art.
69, cu excepţia alin. (1) lit. d);
e) permisiunea de ieşire din penitenciar pentru o zi, dar nu mai mult de 15 zile pe an;
f) permisiunea de ieşire din penitenciar pe o durată de cel mult 5 zile, dar nu mai mult
de 25 de zile pe an;
g) permisiunea de ieşire din penitenciar pe o durată de cel mult 10 zile, dar nu mai
mult de 30 de zile pe an.
6. Enumerați 5 mijloace de imobilizare folosite pentru împiedicarea
acțiunilor agresive și violente ale persoanelor private de libertate,
restabilirea ordinii și disciplinei în camerele de cazare sau alte locuri
(O.M.J. nr. 1676/C/2010).
Rezolvare: 5 X 0,3 = 1,5 puncte
Conform art. 12 din O.M.J. nr. 1676/C/2010 pentru împiedicarea acţiunilor agresive şi
violente ale persoanelor private de libertate, restabilirea ordinii şi disciplinei, în camerele
de cazare sau alte locuri, precum şi pentru prevenirea incidentelor de altă natură, se
folosesc ca mijloace de imobilizare:
a) cătuşe metalice pentru mâini - dispozitiv format din două inele metalice unite între
ele cu care se leagă mâinile persoanelor private de libertate;
b) centurile de imobilizare - sunt cătuşe pentru mâini prevăzute cu sistem de prindere
în jurul taliei şi se aplică persoanelor private de libertate care, prin comportamentul lor,
riscă să tulbure ordinea şi securitatea activităţilor, pe timpul deplasării acestora la
organele judiciare, policlinici, spitale, alte locuri din exteriorul locurilor de deţinere, cu
prilejul transferului de la o unitate la alta şi pentru deplasări în interiorul locului de
deţinere, în situaţii temeinic justificate;
c) mijloace de imobilizare pentru/în timpul deplasării/transportului - sunt cătuşe
metalice automate pentru mâini şi cătuşe pentru picioare, legate între ele şi se aplică
persoanelor care prezintă risc pentru siguranţa penitenciarului. Aceste mijloace se aplică
pe timpul deplasării la organele judiciare, policlinici, spitale, alte locuri din exteriorul
unităţilor, precum şi cu prilejul transferului de la o unitate la alta şi inclusiv pentru
deplasări în interiorul locului de deţinere, în situaţii temeinic justificate.
d) curele de imobilizare din piele, plastic sau material textil se folosesc, ca măsură de
siguranţă, pentru imobilizarea persoanelor private de libertate internate în unităţi sanitare
sau a celor cu tulburări psihice grave în momentele de criză, pentru a evita autorănirea,
rănirea altor persoane sau distrugerea de bunuri. Aplicarea acestor mijloace se face cu
acordul medicului. Curelele de imobilizare sunt confecţionate astfel încât să asigure,
separat, imobilizarea mâinilor sau picioarelor.
e) mijloacele iritant-lacrimogene - sunt pulverizatoare, grenade de mână cu gaze
lacrimogene şi arme sau alte mijloace cu cartuşe iritant-lacrimogene;
f) bastonul sau tompha de cauciuc - se folosesc împotriva persoanelor private de
libertate care devin agresive şi violente, care atacă sau încearcă să imobilizeze

____________

personalul ori pun în pericol viaţa acestuia, împotriva persoanelor private de libertate
care prin comportamentul lor zădărnicesc îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.
Bastonul/tompha de cauciuc se foloseşte numai până când persoana privată de libertate
împotriva căreia a fost întrebuinţat a fost imobilizată, evitându-se lovirea părţilor sau
organelor vitale ale corpului;
g) jetul de apă - se foloseşte în camerele de deţinere sau în alte spaţii din interiorul
sau exteriorul locului de deţinere, ca mijloc de dispersare a grupurilor de persoane
private de libertate care se dedau la acţiuni de distrugere, incendiere, blocare a căilor de
acces, deteriorarea dispozitivelor şi sistemelor de siguranţă ale locului de deţinere,
revolte ori alte acţiuni violente cu consecinţe grave asupra ordinii şi desfăşurării normale
a activităţii locului de deţinere;
h) armele cu cartuşe cu glonţ de cauciuc sau altă muniţie neletală - se folosesc pentru
întreruperea încercărilor de evadare ale persoanelor private de libertate, în cazul
răzvrătirilor, altercaţiilor sau în cazul incidentelor de luare de ostatici, în locurile sau în
situaţiile în care uzul de armă cu muniţie de război ar pune în pericol viaţa, integritatea
corporală ori bunurile altor persoane;
i) câinii de serviciu - se folosesc în activităţi de pază şi escortare la punctele de lucru şi
la organele judiciare, la activităţile de transfer a persoanelor private de libertate, pentru
paza perimetrelor şi pentru descoperirea telefoanelor mobile, explozibililor, substanţelor
toxice sau stupefiante şi urmărirea evadaţilor.
j) elemente acustice, luminoase, fumigene - se folosesc în situaţia baricadării
persoanelor private de libertate în camere, secţii sau alte locuri unde au acces;
k) forţa fizică - se foloseşte pentru imobilizarea persoanelor private de libertate în
situaţia rezistenţei pasive şi rezistenţei fizice active la dispoziţiile personalului şi
reprezintă ansamblul de procedee tehnico-tactice de imobilizare;
l) cazarea în camera de protecţie - este o cameră obişnuită, în care se cazează o
singură persoană privată de libertate, din care au fost îndepărtate elementele de bază de
mobilier. Aceasta se utilizează pentru a se preveni ca o persoană privată de libertate să
se automutileze, să rănească o altă persoană, să distrugă bunurile sau să tulbure în mod
grav ordinea din locul de deţinere;
m) orice alte mijloace de imobilizare prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.
7. Enumerați 5 interdicții ale personalului din posturile de pază de pe
perimetrul locului de deținere (O.M.J. nr. 1676/C/2010).
Rezolvare: 5 X 0,3 = 1,5 puncte
Conform art. 64 din O.M.J. nr. 1676/C/2010, personalului din posturile de pază de pe
perimetrul locului de deţinere îi este interzis:
a) să întrerupă paza postului încredinţat, să discute cu persoane neautorizate sau
persoane private de libertate, să primească ori să transmită obiecte;
b) să încalce regulile privind portul şi manipularea armamentului şi muniţiei în serviciu;
c) să încredinţeze armamentul altor persoane ori să îl lase în alte locuri decât cele
stabilite;
d) să aibă preocupări care să-i distragă atenţia de la executarea misiunii încredinţate;
e) să intre cu armamentul încărcat în încăperi, cu excepţia cazurilor în care execută
serviciul în interiorul clădirilor;
f) să părăsească postul, până nu este schimbat de către şeful de schimb.
8. Care sunt sancțiunile disciplinare care pot fi acordate funcționarilor
publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare
conform Legii nr. 293/2004.

____________

Rezolvare: 6 X 0,1 = 0,6 puncte
Conform art. 70 din Legea nr. 293/2004, sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate
funcţionarilor publici cu statut special sunt:
a) mustrarea scrisă;
b) diminuarea drepturilor salariale pentru funcţia îndeplinită cu 5 - 10% pe o perioadă
de 1 - 3 luni;
c) amânarea avansării în grade profesionale sau funcţii superioare, pe o perioadă de
la 1 la 2 ani;
d) trecerea într-o funcţie inferioară până la cel mult nivelul de bază al gradului
profesional deţinut;
e) revocarea din funcţia de conducere;
f) destituirea din sistemul administraţiei penitenciare.

____________

