FUNCȚIA: agent operativ
1) Prezentați situațiile când pot fi folosite cătușele sau alte mijloacele de
imobilizare, atunci când alte măsuri de menținere a ordinii si disciplinei în
rândul deținuților nu au dat rezultate, în conformitate cu art.16 ,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) interdicții ale persoanelor condamnate în conformitate cu
art.82 din Legea 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de
libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal;
3) Precizați numărul și periodicitatea vizitelor la care au dreptul deținuții, în
conformitate cu art.142, alin (1) din Hotărârea Guvernului Nr. 157/ 2016 pentru
aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii 254/2013 privind executarea
pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în
cursul procesului penal;
4) Enumerați 5 (cinci) abateri disciplinare ale funcționarilor publici cu statut
special din sistemul administrației penitenciare, în conformitate cu art. 69, din
Legea 293/2004, republicată, privind statutul funcționarilor publici cu statut special
din Administrația Națională a Penitenciarelor;
5) Enumerați 5 (cinci) obligații ale funcționarilor publici cu statut special din
sistemul administrației penitenciare, în conformitate cu art. 48, din Legea
293/2004, republicată, privind statutul funcționarilor publici cu statut special din
Administrația Națională a Penitenciarelor;
6) Prezentați interdicțiile funcționarilor publici din sistemul administrației
penitenciare, în conformitate cu art.11 din Codul deontologic al personalului din
sistemul administrației penitenciare ( O.M.J. 2794/C/2004).

GRILA DE CORECTARE

Subiect

Punctaj

Răspuns

0,30

a) pentru a împiedica evadarea în timpul deplasării
deţinuţilor

0,30

pentru a proteja deţinuţii de autovătămare sau pentru a
preveni vătămarea altor persoane ori producerea de
pagube

0,30

pentru restabilirea ordinii şi disciplinei, ca urmare a
opunerii sau împotrivirii deţinuţilor la o dispoziţie a
organelor judiciare sau personalului locului de deţinere

1

Baza legală
Art. 16 alin (1) din
Legea nr. 254/2013
privind executarea
pedepselor și a
măsurilor privative
de libertate dispuse
de organele
judiciare în cursul
procesului penal

Total punctaj subiect 1: 3 x 0,30 = 0,90

2

0,30

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;

0,30

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;

0,30

c) iniţierea sau participarea la acte de sustragere de la
executarea pedepselor privative de libertate;

0,30

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;

0,30

e) sustragerea în orice mod de la executarea unei
sancţiuni disciplinare;

0,30

f) instigarea altor persoane condamnate la săvârşirea de
abateri disciplinare;

0,30

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;

0,30

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;

0,30

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

Art. 82 din Legea nr.
254/2013 privind
executarea
pedepselor și a
măsurilor privative
de libertate dispuse
de organele
judiciare în cursul
procesului penal

revenire în penitenciar;
0,30

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
persoanelor, bani, medicamente, telefoane mobile,
accesorii ale telefoanelor mobile, bunuri sau alte valori, în
alte condiţii decât cele admise;

0,30

k) substituirea identităţii unei alte persoane;

0,30

l) împiedicarea, cu intenţie, a desfăşurării programelor şi
activităţilor care se derulează în penitenciar;

0,30

m) oferirea sau darea de bani ori alte foloase personalului
penitenciarului;

0,30

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;

0,30

o) comunicarea cu exteriorul penitenciarului, în alte
condiţii şi prin alte metode decât cele stabilite prin
reglementările în vigoare;

0,30

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;

0,30

q) utilizarea în mod necorespunzător sau în alte scopuri a
bunurilor puse la dispoziţie de administraţia
penitenciarului;

0,30

r) tulburarea orarului zilnic sau a liniştii, inclusiv după ora
stingerii până la deşteptare;

0,30

s) exprimarea, în public, prin gesturi sau acte obscene ori
care atrag oprobriul;

0,30

ş) împiedicarea sau încercarea împiedicării aflării
adevărului în cazul incidentelor petrecute în penitenciar;

0,30

t) desfăşurarea de acţiuni care urmăresc aducerea de
prejudicii administraţiei penitenciarului sau altor
persoane;

0,30

ţ) autoagresiunea în orice mod şi prin orice mijloace;

0,30

u) practicarea jocurilor de noroc cu scopul de a obţine
foloase;

0,30

v) fumatul în alte locuri decât cele permise;

0,30

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;
0,30

y) desfăşurarea oricăror altor acţiuni interzise prin
prezenta lege

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 0,30 = 1,50

3

0,20

a) deţinuţii cărora li se aplică regimul deschis beneficiază
lunar de 6 vizite

0,20

b) deţinuţii cărora li se aplică regimul semideschis
beneficiază lunar de 5 vizite

0,20

c) deţinuţii pentru care nu s-a stabilit încă regimul de
executare a pedepsei beneficiază lunar de 5 vizite

0,20

d) deţinuţii cărora li se aplică regimul închis beneficiază
lunar de 5 vizite

0,20

e) deţinuţii cărora li se aplică regimul de maximă
siguranţă beneficiază lunar de 3 vizite

0,20

f) femeile gravide ori care au născut, pentru perioada în
care îngrijesc copilul în locul de deţinere, beneficiază
lunar de 8 vizite

Art.142, alin (1) din
Hotărârea
Guvernului Nr. 157/
2016 pentru
aprobarea
Regulamentului de
aplicare a Legii
254/2013 privind
executarea
pedepselor și a
măsurilor privative
de libertate dispuse
de organele
judiciare în cursul
procesului penal;

Total punctaj subiect 3: 6 x 0,20 = 1,20
0,30

a) manifestările care aduc atingere prestigiului autorităţii
sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea

0,30

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

0,30

c) întârzierea repetată şi nejustificată în îndeplinirea
sarcinilor de serviciu

0,30

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

0,30

e) absenţa nemotivată ori întârzierea repetată la serviciu

0,30

f) părăsirea nejustificată a locului de muncă în timpul
programului de lucru, de natură a perturba activitatea
compartimentului de muncă

0,30

g) producerea de pagube materiale unităţii din care face
parte sau patrimoniului Administraţiei Naţionale a

4

Art. 69 din Legea nr.
293/2004,
republicată, privind
Statutul
funcţionarilor publici
cu statut special din
Administraţia
Naţională a
Penitenciarelor

Penitenciarelor
0,30

h) încălcarea normelor privind confidenţialitatea activităţii
desfăşurate

0,30

i) nerespectarea prevederilor jurământului de credinţă

0,30

j) imixtiunea ilegală în activitatea altui funcţionar public cu
statut special

0,30

k) intervenţia pentru influenţarea soluţionării unei cereri
privind satisfacerea intereselor oricărei persoane

0,30

l) nerespectarea prevederilor referitoare la
incompatibilităţi, conflicte de interese şi interdicţii

0,30

m) interzicerea sau împiedicarea exercitării libertăţilor
publice şi a drepturilor sindicale ale funcţionarilor publici
cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

0,30

n) atitudinea tolerantă a conducătorilor ierarhici faţă de
comiterea unor abateri disciplinare de către subordonaţi

0,30

o) efectuarea în timpul programului de lucru a unor
activităţi ce nu au legătură cu îndatoririle de serviciu

0,30

p) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 48 din
Legea nr. 293/2004

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

Total punctaj subiect 4: 5 x 0,30 = 1,50
0,30

a) să cunoască şi să respecte principiile generale
prevăzute de Constituţie şi de celelalte legi, precum şi să
apere valorile democraţiei

0,30

b) să respecte şi să protejeze viaţa, sănătatea şi
demnitatea persoanelor private de libertate, drepturile şi
libertăţile acestora

0,30

c) să împiedice orice acţiune care presupune discriminare
pe criterii de etnie, rasă, limbă, naţionalitate, sex,
apartenenţă sindicală şi religie

0,30

d) să execute, cu profesionalism şi în termenul stabilit,
toate atribuţiile de serviciu stabilite prin fişa postului,
precum şi dispoziţiile date de conducătorii ierarhici

0,30

e) să fie disciplinat, respectuos şi corect faţă de şefi,
colegi sau subalterni şi să respecte ierarhia conferită de
funcţia şi gradul profesional deţinute

0,30

f) să informeze conducătorii ierarhici şi celelalte autorităţi
abilitate cu privire la infracţiunile de care a luat cunoştinţă
în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu
serviciul, îndeosebi cu privire la faptele de corupţie

0,30

g) să manifeste preocupare şi interes pentru
perfecţionarea nivelului de instruire profesională

5

Art.48, din Legea
293/2004,
republicată, privind
statutul
funcționarilor publici
cu statut special din
Administrația
Națională a
Penitenciarelor;

0,30

h) să păstreze secretul de stat şi de serviciu, în condiţiile
legii, precum şi confidenţialitatea informaţiilor sau
documentelor care au acest caracter, în condiţiile legii

0,30

i) să se abţină de la exprimarea sau manifestarea
convingerilor lui politice în exercitarea atribuţiilor ce îi
revin

0,30

j) să se conformeze dispoziţiilor date de conducătorii
ierarhici cărora le este subordonat direct, cu respectarea
prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea nr. 293/2004

0,30

k) să respecte întocmai programul de muncă

0,30

l) să se prezinte la programul de muncă stabilit, precum şi
în afara acestuia, în situaţii temeinic justificate

0,30

m) să informeze şeful ierarhic despre existenţa unui
conflict de interese privind exercitarea atribuţiilor de
serviciu, în condiţiile legii

0,30

n) în situaţii de catastrofe, calamităţi, alarmare ca urmare
a revoltelor în penitenciar, evadărilor, părăsirii locurilor de
deţinere sau alte tulburări de amploare ale activităţilor în
unităţile de penitenciare, personalul de penitenciare aflat
în activitate este obligat să se prezinte, de îndată, la
unitatea din care face parte

0,30

o) la instituirea stării de urgenţă sau a stării de asediu ori
în caz de mobilizare şi război, personalul va acţiona
conform legii

0,30

p) în cazul producerii uneia dintre situaţiile prevăzute la
lit. n) şi o), personalul de penitenciare care se află într-o
altă localitate se va prezenta la cea mai apropiată unitate
a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, informând
superiorii săi despre aceasta

0,30

q) să informeze şeful ierarhic despre existenţa în unitatea
în care îşi desfăşoară activitatea a unor persoane private
de libertate care au calitatea de soţ/soţie sau rude până
la gradul II inclusiv cu acesta ori cu soţul/soţia, în situaţia
în care iau cunoştinţă de aceste situaţii

0,30

r) să aducă la cunoştinţa compartimentului resurse
umane modificările privind domiciliul, după caz, reşedinţa,
precum şi schimbările intervenite în starea civilă sau date
relevante din punct de vedere profesional, în termen de
15 zile de la producerea acestora

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

Total punctaj subiect 5: 5 x 0,30 = 1,50
0,30

a) să dispună, să exercite, să instige ori să tolereze
actele de tortură sau orice formă de tratament inuman ori
degradant asupra persoanelor private de libertate

0,30

b) să primească, să solicite ori să accepte, direct sau
indirect, pentru sine sau pentru alte persoane, în

6

Art.11 din Codul
deontologic al
personalului din
sistemul
administrației

considerarea calităţii oficiale, cadouri, bani, împrumuturi,
orice alte valori sau servicii
0,30

c) să uzeze de calitatea sau de funcţia pe care o
îndeplinesc pentru rezolvarea unor interese de ordin
personal ori pentru a constrânge, a intimida sau a înşela
alte persoane în scopul obţinerii unor privilegii, bunuri ori
servicii

0,30

d) să stabilească relaţii de afaceri ori de altă natură cu
persoanele private de libertate, cu persoane din lumea
interlopă sau cunoscute a fi implicate în activităţi ilegale

0,30

e) să intervină pentru soluţionarea unor cereri sau lucrări
care nu sunt de competenţa lor ori nu le-au fost
repartizate de conducătorii ierarhici

0,30

f) să exercite activităţi cu scop lucrativ care au legătură cu
atribuţiile funcţiei publice pe care o deţin şi să fie
mandatari ai unor persoane în ceea ce priveşte
efectuarea unor acte în legătură cu funcţia pe care o
îndeplinesc

0,30

g) să deţină orice altă funcţie publică sau privată pentru
care sunt retribuiţi, cu excepţia funcţiilor didactice din
cadrul instituţiilor de învăţământ, a activităţilor de
cercetare ştiinţifică şi creaţie literar-artistică

0,30

h) să recurgă la forţă sau la folosirea mijloacelor de
imobilizare împotriva persoanelor private de libertate, în
alte condiţii decât cele expres prevăzute de lege

Total punctaj subiectul 6: 8 x 0,30 = 2,40
1
TOTAL

10

Punct din oficiu

penitenciare (O.M.J.
2794/C/2004).

