GRILA DE CORECTARE
SUBIECTE DE CONCURS – PROBA SCRISĂ
pentru ocuparea din sursă externă a posturilor de agent operativ
Varianta nr 1
Subiectul nr. 1
Enumerați gradele profesionale ale funcționarilor publici cu statut special din ANP, din
corpul ofițerilor.
Rezolvare: 7 x 1,43 = 10 puncte
a) chestor de penitenciare;
b) comisar şef de penitenciare;
c) comisar de penitenciare;
d) subcomisar de penitenciare;
e) inspector principal de penitenciare;
f) inspector de penitenciare;
g) subinspector de penitenciare
Subiectul nr. 2
Enunțați minim 4 (patru) sancțiuni disciplinare ce pot fi aplicate deținuților.
Rezolvare : 4 x 2,5 = 10 puncte
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
Indicați minim 8 (opt) drepturi ale funcționarilor publici cu statut special din ANP.
Rezolvare : 8 x 1,25 = 10 puncte
a) salariu lunar, compus din salariul de bază, indemnizaţii, sporuri, precum şi premii şi prime,
ale căror cuantumuri se stabilesc prin lege. Salariul de bază cuprinde salariul corespunzător
funcţiei îndeplinite, gradului profesional deţinut, gradaţiile, sporurile pentru misiune permanentă
şi, după caz, indemnizaţia de conducere şi salariul de merit;
b) ajutoare şi alte drepturi băneşti, ale căror cuantumuri se stabilesc prin lege;
c) uniformă şi echipament specific, alocaţii pentru hrană, asistenţă medicală şi psihologică,
medicamente, proteze stomatologice şi dispozitive medicale destinate recuperării unor
deficienţe organice sau funcţionale, în mod gratuit, în condiţiile stabilite prin hotărâre a
Guvernului****) şi ale respectării dispoziţiilor legale privind plata contribuţiei pentru asigurările
sociale de sănătate;
d) locuinţe de serviciu şi de intervenţie, în condiţiile legii;
e) concedii de odihnă, concedii de studii, învoiri plătite şi concedii fără plată, în condiţii stabilite
prin hotărâre a Guvernului*****)
f) o primă de concediu egală cu salariul de bază din luna anterioară plecării în concediu, pe
lângă drepturile salariale aferente lunii în care se efectuează concediul;
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g) concedii medicale, concedii de maternitate, pentru creşterea copilului până la vârsta de 2
ani sau a copilului cu handicap până la vârsta de 3 ani, precum şi pentru alte situaţii, în
condiţiile stabilite de lege;
h) bilete de odihnă, tratament şi recuperare, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului*);
odihna, tratamentul şi recuperarea se pot face şi în centrele aparţinând Administraţiei Naţionale
a Penitenciarelor sau ale Ministerului Justiţiei;
i) pensii, în condiţii stabilite prin lege specială;
j) indemnizaţii de instalare, de mutare, de delegare sau detaşare, precum şi decontarea
cheltuielilor de cazare, în condiţiile stabilite de lege;
k) decontarea cheltuielilor de transport, în cazul deplasării în interes de serviciu, în cazul
mutării în alte localităţi, în cazul deplasării de la domiciliu la locul de muncă când domiciliază în
altă localitate decât cea în care îşi desfăşoară activitatea până la 70 km şi, o dată pe an, pentru
efectuarea concediului de odihnă, precum şi în alte situaţii, în condiţiile stabilite prin hotărâre a
Guvernului**);
l) încadrarea activităţii în condiţii deosebite, speciale sau alte condiţii de muncă, potrivit legii;
m) portul permanent al armamentului din dotare sau achiziţionat personal, în condiţiile legii;
n) beneficiază de despăgubiri acordate din fondurile bugetare ale Ministerului Justiţiei, în
cazul în care viaţa, sănătatea ori bunurile sale, ale soţului/soţiei şi ale copiilor aflaţi în
întreţinerea sa sunt afectate în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu acestea.
Despăgubirile menţionate se acordă în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;
o) tratament medical în străinătate pentru afecţiuni medicale contractate în timpul exercitării
profesiei, dacă nu pot fi tratate în ţară, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;
p) consultanţă juridică prin avocat, asigurată de unitate, la cerere, în cazul cercetării penale,
urmăririi penale sau judecării sale pentru fapte comise în timpul ori în legătură cu exercitarea
atribuţiilor de serviciu, potrivit metodologiei aprobate prin ordin al ministrului justiţiei
Subiectul nr. 4
Enumerați minim 6 (șase) obligații, ale persoanelor condamnate.
Rezolvare: 6 x 1,66 = 10 puncte
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.
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Subiectul nr. 5
Indicați tipurile de penitenciare din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor
Rezolvare: 4 x 2,50 = 10 puncte
1) penitenciare;
2) penitenciare pentru tineri;
3) penitenciare pentru fermei
4) penitenciare- spital
Subiectul nr. 6
Definiți noțiunea de percheziție a deținuților, conform L 254/2013
Rezolvare: 6 x 1,66 = 10 puncte
Percheziţia este acţiunea prin care se realizează un control amănunţit asupra deţinuţilor,
echipamentului, bagajelor, cazarmamentului, camerelor de deţinere şi tuturor locurilor unde
aceştia au acces
Subiectul nr. 7
Precizați numărul vizitelor de care beneficiază deținuții în funcție de regimul de
executare.
Rezolvare: 4 x 2,50 = 10 puncte
1)Regim deschis – 6 vizite/lună
2)Regim semideschis – 5 vizite/lună
3)Regim închis – 5 vizite/lună
4)Regim maximă siguranță – 3 vizite/lună
Subiectul nr. 8
Enumerați minim 5 principii care guvernează conduita profesională a funcționarilor publici
cu statut special din sistemul administrației penitenciare.
Rezolvare: 5 x 2 = 10 puncte
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.
Subiectul nr. 9
Care sunt regimurile de executare ale pedepselor privative de libertate?
Rezolvare : 4 x 2,50 = 10 puncte
1) regimul de maximă siguranţă;
2) regimul închis;
3) regimul semideschis;
4) regimul deschis
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