BAREM DE CORECTARE
Postul: agent în cadrul sectorului siguranţa deținerii şi regim penitenciar
1.
puncte)

Alegeți varianta corectă pentru fiecare din următoarele situații: (Total 3

a. În conformitate cu H.G. 157/2016, în exercitarea atribuţiilor de pază, escortare,
însoţire şi supraveghere a deţinuţilor, precum şi în alte situaţii temeinic justificate
prevăzute în planurile de pază şi apărare ale locurilor de deţinere, personalul
foloseşte:
1. tehnica, mijloacele şi armamentul din dotare, inclusiv telefoane
mobile de serviciu; (0,5 puncte)
2. mijloace de imobilizare și telefoane mobile personale în timpul
executării misiunilor ce presupun deplasarea în exteriorul
penitenciarului; (0 puncte)
3. echipament pus la dispoziție pe bază de protocol de către Ministerul
Afacerilor Interne. (0 puncte)
b. În conformitate cu H.G. 157/2016, folosirea mijloacelor de imobilizare se face:
1. când persoanele private de libertate refuză hrana; (0 puncte)
2. gradual, fără a depăşi nevoile reale de imobilizare a deţinuţilor, şi
încetează de îndată ce scopul intervenţiei a fost realizat; (0,5
puncte)
3. numai după primirea aprobării din partea judecătorului de
supraveghere a privării de libertate. (0 puncte)
c. În conformitate cu Legea 254/2013, regimul de maximă siguranță se aplică inițial:
1. persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii mai mare de un an,
dar care nu depăşeşte 3 ani; (0 puncte)
2. persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii mai mare de 7 ani,
dar care nu depăşeşte 13 ani; (0 puncte)
3. persoanelor condamnate la pedeapsa detenţiunii pe viaţă şi
persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii mai mare de 13
ani, precum şi celor care prezintă risc pentru siguranţa
penitenciarului. (0,5 puncte)
d. În conformitate cu H.G. 157/2016, se poate formula propunere de transfer pentru
deținuți la Administrația Națională a Penitenciarelor în următoarea situație:
1. a fost constatat schimb de bunuri neautorizat între aceștia; (0 puncte)
2. în cazul săvârșirii unei abateri disciplinare ușoare de către aceștia; (0
puncte)
3. a fost depășită capacitatea de cazare a penitenciarului. (0,5
puncte)
e. În conformitate cu H.G. 157/2016, una dintre condițiile care trebuie îndeplinite de
către persoanele private de libertate pentru a beneficia de vizită intimă este
următoarea:
1. există o relaţie de căsătorie, dovedită prin copie legalizată a
certificatului de căsătorie sau, după caz, o relaţie de parteneriat
similară relaţiilor stabilite între soţi; (0,5 puncte)

2. soțul/soția acesteia/acestuia locuiește în străinătate; (0 puncte)
3. au trecut cel puțin trei ani de la încheierea căsătoriei. (0 puncte)
f. În conformitate cu Legea 254/2013, în cazul producerii unei evadări, personalul
locului de deţinere poate:
1. dispune efectuarea unei percheziții la domiciliul evadatului; (0 puncte)
2. desfăşoară activităţi de căutare a persoanei evadate pe o durată
ce nu poate depăşi 24 de ore, cu excepţia situaţiilor în care există
date precise, informaţii ori indicii despre aceasta; (0,5 puncte)
3. desfăşoară activităţi de căutare a persoanei evadate pe o perioadă
nedeterminată. (0 puncte)
2. Enumerați patru sancțiuni care pot fi aplicate persoanelor private de libertate
conform Legii 254/2013. (Total 1 punct)
Sancţiunile care pot fi aplicate în cazul săvârşirii abaterilor disciplinare sunt:
a) avertismentul;
b) suspendarea dreptului de a participa la activităţi culturale, artistice şi sportive, pe o
perioadă de cel mult o lună;
c) suspendarea dreptului de a presta o muncă, pe o perioadă de cel mult o lună;
d) 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;
e) suspendarea dreptului de a primi vizite, pe o perioadă de cel mult 3 luni;
f) izolarea pentru maximum 10 zile.
(se punctează 0,25 pentru consemnarea oricărei sancțiuni dar nu mai mult de 1
punct)
3. Enumerați patru situații în care pot fi încetate raporturile de serviciu ale
funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor
conform Legii 293/2004. (Total 1 punct)
Raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici cu statut special încetează prin:
a) demisie;
b) transfer;
c) destituire din funcţie;
d) pensionare, în condiţiile legii;
e) împlinirea vârstei de pensionare;
f) deces;
g) desfiinţarea unităţii ori mutarea acesteia în altă localitate, în cazul în care ofiţerul sau
agentul nu acceptă să o urmeze;
h) reducerea personalului unităţii prin desfiinţarea unor posturi de natura celui ocupat de
ofiţerul sau agentul în cauză, ca urmare a reorganizării, în cazul în care acesta refuză
oferta conducerii unităţii de trecere în altă funcţie;
i) revocarea actului de numire în funcţie, ca urmare a refuzului depunerii jurământului de
credinţă;
j) ca urmare a constatării nulităţii actului de numire în funcţie, de la data rămânerii
definitive a hotărârii judecătoreşti prin care nulitatea a fost constatată.
(se punctează 0,25 pentru consemnarea oricărei situații de încetare a raporturilor de
serviciu dar nu mai mult de 1 punct)

4. Enumerați cinci interdicții ale funcționarilor publici cu statut special conform
Codului deontologic stabilit prin O.M.J. 2794/C/2004. (Total 2 puncte)
Funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare le este interzis:
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;
b) să primească, să solicite ori să accepte, direct sau indirect, pentru sine sau pentru
alte persoane, în considerarea calităţii oficiale, cadouri, bani, împrumuturi, orice alte valori
sau servicii;
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;
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;
e) să intervină pentru soluţionarea unor cereri sau lucrări care nu sunt de competenţa
lor ori nu le-au fost repartizate de conducătorii ierarhici;
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;
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;
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.
(se punctează 0,4 pentru consemnarea oricărei interdicții dar nu mai mult de 2
puncte)

5. Enumerați cinci obligații ale persoanelor private de libertate conform Legii 254/2013.
(Total 2 puncte)
Persoanele private de libertate 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.
(se punctează 0,4 pentru consemnarea oricărei obligații dar nu mai mult de 2
puncte)
Conform articolului 39 din Ordinul Ministrului Justiției 2478/C/2010 se acordă un punct
din oficiu.

