Subiecte proba scrisă de verficare a cunoştinţelor teoretice
Agent operativ

Subiectul 1 :
Enumeraţi regimurile de executare a pedepselor privative de libertate, precum şi
cuantumul pedepselor pentru care se aplică iniţial acestea, conform Legii 254/2013 –
(1 punct).
Subiectul 2 :
Enumeraţi în ce situaţii are loc încetarea refuzului de hrană a persoanelor condamnate.
(art. 55 din Legea 254/2013) – ( 1 punct ).
Subiectul 3 :
Enumerați 5 (cinci) dintre obligațiile persoanelor condamnate.
(art. 81 din Legea 254/2013) – ( 1 punct ).
Subiectul 4 :
Enumerați 5 (cinci) sancțiuni disciplinare ce pot fi aplicate persoanelor condamnate în
cazul săvârșirii abaterilor disciplinare.
(art. 101 alin.1 din Legea 254/2013) – (1 punct)
Subiectul 5 :
Prezentaţi cazurile pentru care poate fi acordată permisiunea de ieşire din penitenciar.
(art. 99 alin.1 din Legea 254/2013) – (1 punct)
Subiectul 6 :
Enumeraţi 5 (cinci) condiţii pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru a
dobândi calitatea de funcţionar public cu statut special în sistemul administraţiei
penitenciare. (art. 11 din Legea 293/2004) – ( 1 punct ).
Subiectul 7 :
Menţionaţi 5 (cinci) fapte care constituie abateri disciplinare ale funcţionarilor publici cu
statut special din sistemul administraţiei penitenciare. (art. 69 din Legea 293/2004) –
( 1 punct ).
Subiectul 8 :
Enumeraţi calificativele care pot fi acordate în urma evaluării activităţii unui funcţionar
public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.
(art. 24 alin.2 din Legea 293/2004) – ( 1 punct ).
Subiectul 9 :
Precizaţi 5 (cinci) criterii privind vulnerabilitatea deţinuţilor. (art. 34 alin.1 din HG
157/2016) – ( 1 punct).
Notă:
Timpul alocat pentru elaborarea lucrărilor scrise nu poate depăşi 3 ore din
momentul comunicării subiectelor.
Nota 1 se acordă din oficiu.

Barem de corectare






Subiectul 1 :
Enumeraţi regimurile de executare a pedepselor privative de libertate, precum şi
cuantumul pedepselor pentru care se aplică iniţial acestea, conform Legii 254/2013 –
(1 punct).
RĂSPUNS:
regimul de maximă siguranţă/0,15 - pedeapsa detenţiunii pe viaţă/0,05 şi pedeapsa
închisorii mai mare de 13 ani/0,05; - 0,25 puncte
regimul închis/0,15 - pedeapsa închisorii mai mare de 3 ani/0,05, dar care nu depăşeşte
13 ani/0,05; - 0,25 puncte
regimul semideschis/0,15 - pedeapsa închisorii mai mare de un an/0,05, dar care nu
depăşeşte 3 ani/0,05; - 0,25 puncte
regimul deschis/0,15- pedeapsa închisorii de cel mult un an/0,10. - 0,25 puncte

Subiectul 2 :
Enumeraţi în ce situaţii are loc încetarea refuzului de hrană a persoanelor condamnate.
(art. 55 din Legea 254/2013) – ( 1 punct ).
RĂSPUNS:
 declaraţie scrisă/0,15 sau verbală/0,15; - 0,30 puncte
 acceptarea hranei, care este oferită zilnic, la orele fixate, de administraţia
penitenciarului; - 0,30 puncte
 constatarea faptului că s-a alimentat/0,20, în mod direct/0,10 ori pe baza investigaţiilor sau
determinărilor clinice de specialitate/0,10. - 0,40 puncte
Subiectul 3 :
Enumerați 5 (cinci) dintre obligațiile persoanelor condamnate.
(art. 81 din Legea 254/2013) – ( 1 punct ).
RĂSPUNS:
a) să se supună percheziţiei cu ocazia primirii în penitenciar/ 0,10, precum şi pe parcursul
executării pedepsei privative de libertate, ori de câte ori este necesar/ 0,10; - 0,20 puncte
b) să respecte regulile stabilite de administraţia penitenciarului pe perioada cât au
permisiune de ieşire din penitenciar/0,10 sau în cazul desfăşurării de activităţi, fără
supraveghere, în exteriorul penitenciarului/0,10; - 0,20 puncte
c) să se conformeze dispoziţiilor date de organele judiciare; - 0,20 puncte
d) să respecte regulile de igienă individuală şi colectivă în camera de deţinere şi în alte
spaţii comune/0,10, precum şi indicaţiile medicului/0,10; - 0,20 puncte
e) să întreţină în mod corespunzător bunurile încredinţate de administraţia
penitenciarului şi bunurile din dotarea unităţilor unde prestează munca; - 0,20 puncte
f) să respecte programul zilnic; - 0,20 puncte
g) să respecte repartizarea pe camerele de deţinere; - 0,20 puncte
h) să manifeste o atitudine cuviincioasă faţă de orice persoană cu care intră în contact;
- 0,20 puncte
i) să aibă o ţinută decentă, curată şi îngrijită; - 0,20 puncte
j) să îndeplinească în bune condiţii activităţile la care participă; - 0,20 puncte
k) să declare, conform realităţii, nivelul de instruire şcolară sau pregătire profesională; 0,20 puncte
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. - 0,20 puncte
Notă : Oricare dintre obligaţiile de mai sus va fi punctată cu 0,20 puncte

Subiectul 4 :
Enumerați 5 (cinci) sancțiuni disciplinare ce pot fi aplicate persoanelor condamnate în
cazul săvârșirii abaterilor disciplinare.
(art. 101 alin.1 din Legea 254/2013) – (1 punct)
RĂSPUNS:
a) avertismentul; - 0,20 puncte
b) suspendarea dreptului de a participa la activităţi culturale, artistice şi sportive/ 0,10, pe
o perioadă de cel mult o lună/0,10; - 0,20 puncte
c) suspendarea dreptului de a presta o muncă/0,10, pe o perioadă de cel mult o lună/0,10;
- 0,20 puncte
d) suspendarea dreptului de a primi şi de a cumpăra bunuri/0,10, 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/ 0,10; - 0,20
puncte
e) suspendarea dreptului de a primi vizite/0,10, pe o perioadă de cel mult 3 luni/0,10; 0,20 puncte
f) izolarea/0,10 pentru maximum 10 zile/0,10. – 0,20 puncte
Notă : Oricare dintre sancţiunile disciplinare de mai sus va fi punctată cu 0,20
puncte.
Subiectul 5 :
Prezentaţi cazurile pentru care poate fi acordată permisiunea de ieşire din penitenciar.
(art. 99 alin.1 din Legea 254/2013) – (1 punct)
RĂSPUNS:
a) prezentarea persoanei condamnate, în vederea ocupării unui loc de muncă după
punerea în libertate; – 0,20 puncte
b) susţinerea unui examen de către persoana condamnată; – 0,20 puncte
c) menţinerea relaţiilor de familie ale persoanei condamnate; – 0,20 puncte
d) pregătirea reintegrării sociale a persoanei condamnate; – 0,20 puncte
e) participarea persoanei condamnate la înhumarea soţului sau soţiei, unui copil,
părinte, frate sau soră ori bunic sau bunică. – 0,20 puncte
Subiectul 6 :
Enumeraţi 5 (cinci) condiţii pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru a
dobândi calitatea de funcţionar public cu statut special în sistemul administraţiei
penitenciare. (art. 11 din Legea 293/2004) – ( 1 punct ).
RĂSPUNS:
a) au cetăţenia română/0,10 şi domiciliul în România/0,10; – 0,20 puncte
b) cunosc limba română; – 0,20 puncte
c) îndeplinesc condiţiile de studii/0,10 şi vechime/0,10 prevăzute de lege; – 0,20 puncte
d) au capacitate deplină de exerciţiu/0,10 şi sunt apte din punct de vedere medical şi
psihologic pentru îndeplinirea funcţiei/0,10; – 0,20 puncte
e) nu au fost condamnate definitiv pentru săvârşirea de infracţiuni; – 0,20 puncte
f) îndeplinesc condiţiile specifice postului, inclusiv criteriul de înălţime pentru posturile
din sectorul operativ, stabilit prin ordin al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti; –
0,20 puncte
g) nu au fost eliberate din motive imputabile sau destituite dintr-o funcţie publică în
ultimii 7 ani; – 0,20 puncte
h) au un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în
societate; – 0,20 puncte
i) nu au fost agenţi sau colaboratori ai organelor de securitate ca poliţie politică. – 0,20
puncte
Notă : Oricare dintre condiţiile de mai sus va fi punctată cu 0,20 puncte.

Subiectul 7 :
Menţionaţi 5 (cinci) fapte care constituie abateri disciplinare ale funcţionarilor publici cu
statut special din sistemul administraţiei penitenciare. (art. 69 din Legea 293/2004) –
( 1 punct ).
RĂSPUNS:
a) manifestările care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei publice în care îşi
desfăşoară activitatea - 0,20 puncte;
b) 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 - 0,20 puncte;
c) întârzierea repetată şi nejustificată în îndeplinirea sarcinilor de serviciu - 0,20 puncte;
d) 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 - 0,20 puncte;
e) absenţa nemotivată ori întârzierea repetată la serviciu - 0,20 puncte;
f) părăsirea nejustificată a locului de muncă în timpul programului de lucru, de natură a
perturba activitatea compartimentului de muncă - 0,20 puncte;
g) producerea de pagube materiale unităţii din care face parte sau patrimoniului
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - 0,20 puncte;
h) încălcarea normelor privind confidenţialitatea activităţii desfăşurate - 0,20 puncte;
i) nerespectarea prevederilor jurământului de credinţă - 0,20 puncte;
j) imixtiunea ilegală în activitatea altui funcţionar public cu statut special- 0,20 puncte;
k) intervenţia pentru influenţarea soluţionării unei cereri privind satisfacerea intereselor
oricărei persoane - 0,20 puncte;
l) nerespectarea prevederilor referitoare la incompatibilităţi, conflicte de interese şi
interdicţii - 0,20 puncte;
m) interzicerea sau împiedicarea exercitării libertăţilor publice şi a drepturilor sindicale
ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare - 0,20
puncte;
n) atitudinea tolerantă a conducătorilor ierarhici faţă de comiterea unor abateri
disciplinare de către subordonaţi - 0,20 puncte;
o) efectuarea în timpul programului de lucru a unor activităţi ce nu au legătură cu
îndatoririle de serviciu - 0,20 puncte;
p) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 48 - 0,20 puncte.
Notă : Oricare dintre abaterile de mai sus va fi punctată cu 0,20 puncte







Subiectul 8 :
Enumeraţi calificativele care pot fi acordate în urma evaluării activităţii unui funcţionar
public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.
(art. 24 alin.2 din Legea 293/2004) – ( 1 punct ).
RĂSPUNS:
excepţional; - 0,20 puncte
foarte bun; - 0,20 puncte
bun; - 0,20 puncte
satisfăcător; - 0,20 puncte
nesatisfăcător. - 0,20 puncte
Subiectul 9 :
Precizaţi 5 (cinci) criterii privind vulnerabilitatea deţinuţilor. (art. 34 alin.1 din HG
157/2016) – ( 1 punct).

RĂSPUNS:
a) orientarea sexuală; - 0,20 puncte
b) dizabilităţile; - 0,20 puncte
c) tulburările psihice; - 0,20 puncte
d) etnia; - 0,20 puncte
e) infectarea cu HIV/SIDA; - 0,20 puncte
f) săvârşirea de infracţiuni asupra minorilor sau asupra integrităţii şi libertăţii sexuale; 0,20 puncte
g) situaţia sociofamilială deosebită, lipsa sprijinului din partea mediului de suport,
statutul socioeconomic diminuat sau situaţia socioeconomică mult peste medie; - 0,20
puncte
h) profesia sau funcţia deţinută anterior arestării; - 0,20 puncte
i) oferirea de informaţii instituţiilor cu atribuţii de ordine publică şi siguranţă naţională cu
privire la săvârşirea unei infracţiuni sau abateri disciplinare; - 0,20 puncte
j) orice alte asemenea situaţii, stări sau împrejurări care pot vulnerabiliza deţinutul. 0,20 puncte
Notă : Oricare dintre criteriile de mai sus va fi punctat cu 0,20 puncte
Notă:. Nota 1 se acordă din oficiu.

