PROBA SCRISĂ DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR TEORETICE
la concursul organizat
pentru ocuparea din sursă externă a posturilor vacante de agent operativ (bărbați și femei)

TIMP ALOCAT – 3 ORE
1.Enumeraţi 5 principii care guvernează conduita profesională a funcţionarilor
publici din sistemul administraţiei penitenciare,conform art. 2 din Ordinul nr. 2794/C
din 8 octombrie 2004 pentru aprobarea Codului deontologic al personalului din
sistemul administraţiei penitenciare.
1 punct

2.Menţionaţi situaţiile în care încetează refuzul de hrană a persoanei
condamnate, conform art. 55 din Legea nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea
pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în
cursul procesului penal.
0,90 puncte
3.Enumeraţi 5 obligaţii ale personalului din posturile de pază de pe perimetrul
locului de deţinere, conform art. 63 din Ordinul nr. 1676/C din 24 iunie 2010 pentru
aprobarea Regulamentului privind siguranţa locurilor de deţinere din subordinea
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
2 puncte
4. Menţionaţi tipurile regimurilor de executare a pedepselor privative de
libertate, conform art. 31 din Legea nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea
pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în
cursul procesului penal
1 punct
5. Enumeraţi sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate funcţionarilor publici
cu statut special, conform art. 70 din Legea nr. 293 din 28 iunie 2004 privind Statutul
funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor.
1,20 puncte

6. Enumeraţi 5 interdicţii ale persoanelor condamnate, conform art. 82 din
Legea nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor
privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.
2 puncte
7.Enumeraţi categoriile de persoane condamnate cărora nu li se aplică
regimul de maximă siguranţă, conform art. 35 din Legea nr. 254 din 19 iulie 2013
privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de
organele judiciare în cursul procesului penal.
0,90 puncte
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GRILĂ CORECTARE SUBIECTE
1.
Enumeraţi 5 principii care guvernează conduita profesională a funcţionarilor
publici din sistemul administraţiei penitenciare,conform art. 2 din Ordinul nr.
2794/C din 8 octombrie 2004 pentru aprobarea Codului deontologic al personalului
din sistemul administraţiei penitenciare.
Punctaj: 1 punct
Se va acorda punctajul de 0,20 puncte pentru fiecare principiu corect
enumerat, în limita maximă a punctajului acordat subiectului:
ART. 2
Principiile care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici din
sistemul administraţiei penitenciare sunt:
a) supunerea deplină faţă de lege;
b) respectarea drepturilor persoanelor private de libertate, în condiţiile prevăzute
de lege;
c) egalitatea şanselor;
d) responsabilitate şi imparţialitate;
e) eficacitate în serviciul intereselor generale ale societăţii;
f) eficienţă în utilizarea resurselor;
g) ierarhia organizatorică şi funcţională.
2.
Menţionaţi situaţiile în care încetează refuzul de hrană a persoanei
condamnate, conform art. 55 din Legea nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea
pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în
cursul procesului penal.
Punctaj: 0,90 puncte
Se va acorda punctajul de 0,30 puncte pentru fiecare situaţie corect
enumerată:
ART. 55
Încetarea refuzului de hrană
Încetarea refuzului de hrană a persoanei condamnate are loc în următoarele
situaţii:
a) declaraţie scrisă sau verbală;
b) acceptarea hranei, care este oferită zilnic, la orele fixate, de administraţia
penitenciarului;
c) constatarea faptului că s-a alimentat, în mod direct ori pe baza investigaţiilor
sau determinărilor clinice de specialitate.
3.
Enumeraţi 5 obligaţii ale personalului din posturile de pază de pe perimetrul
locului de deţinere, conform art. 63 din Ordinul nr. 1676/C din 24 iunie 2010 pentru
aprobarea Regulamentului privind siguranţa locurilor de deţinere din subordinea
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
Punctaj: 2 puncte
Se va acorda punctajul de 0,40 puncte pentru fiecare obligaţie corect
enumerată din următoarele, în limita maximă a punctajului acordat subiectului:
ART. 63
Personalul din posturile de pază de pe perimetrul locului de deţinere este
dotat cu armament şi muniţie conform prevederilor Planului de pază şi apărare a
locului de deţinere şi este obligat:
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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;
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.
4.
Menţionaţi tipurile regimurilor de executare a pedepselor privative de
libertate, conform art. 31 din Legea nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea
pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în
cursul procesului penal
Punctaj: 1 punct
Se va acorda punctajul de 0,25 puncte pentru fiecare tip de regim enumerat:
ART. 31
Tipurile regimurilor de executare a pedepselor privative de libertate
(1) Regimurile de executare a pedepselor privative de libertate sunt, în
ordinea descrescătoare a gradului de severitate, următoarele:
a) regimul de maximă siguranţă;
b) regimul închis;
c) regimul semideschis;
d) regimul deschis.
5.
Enumeraţi sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate funcţionarilor publici cu
statut special, conform art. 70 din Legea nr. 293 din 28 iunie 2004 privind Statutul
funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor.
Punctaj: 1,20 puncte
Se va acorda punctajul de 0,20 puncte pentru fiecare sancţiune displinară,
corect enumerată.
ART. 70
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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.
6.
Enumeraţi 5 interdicţii ale persoanelor condamnate, conform art. 82 din Legea
nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de
libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.
Punctaj: 2 puncte
Se va acorda punctajul de 0,40 puncte pentru fiecare interdicţie corect
enumerată din următoarele, în limita maximă a punctajului acordat subiectului:
ART. 82
Interdicţiile persoanelor private de libertate
Persoanelor condamnate le sunt interzise:
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
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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.
7. Enumeraţi categoriile de persoane condamnate cărora nu li se aplică regimul
de maximă siguranţă, conform art. 35 din Legea nr. 254 din 19 iulie 2013 privind
executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele
judiciare în cursul procesului penal.
Punctaj: 0,90 puncte
Se va acorda punctajul de 0,30 puncte pentru fiecare categorie de persoană
condamnată, corect enumerată din următoarele:
ART. 35
Categorii de persoane cărora nu li se aplică regimul de maximă siguranţă
(1) Regimul de maximă siguranţă nu se aplică următoarelor persoane
condamnate:
a) care au împlinit vârsta de 65 de ani;
b) femeilor însărcinate sau care au în îngrijire un copil în vârstă de până la
un an;
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c) persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, precum şi celor cu
afecţiuni locomotorii grave.
Din oficiu: 1 punct

________________
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