GRILA DE CORECTARE
la concursul organizat în vederea ocupării unor posturi de agent operativ
Subiectul nr. 1
Enumeraţi minim 5 (cinci) grade profesionale pentru corpul ofiţerilor de penitenciare,
conform, art. 9, alin (2), lit. A din Legea 293 din 2004, republicată.
Rezolvare: 5x 0.2 = 1 punct
A. Corpul ofiţerilor de penitenciare:
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
Enumeraţi minim 5 (cinci) obligaţii ale funcţionarilor publici cu statut special din
sistemul administraţiei penitenciare, conform art. 48 din Legea nr. 293 din 2004, republicată.
Rezolvare: 5x 0.2 = 1 punct
Funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare are
următoarele obligaţii:
a) să cunoască şi să respecte principiile generale prevăzute de Constituţie şi de celelalte
legi, precum şi să apere valorile democraţiei;
b) să respecte şi să protejeze viaţa, sănătatea şi demnitatea persoanelor private de
libertate, drepturile şi libertăţile acestora;
c) să împiedice orice acţiune care presupune discriminare pe criterii de etnie, rasă, limbă,
naţionalitate, sex, apartenenţă sindicală şi religie;
d) să execute, cu profesionalism şi în termenul stabilit, toate atribuţiile de serviciu stabilite
prin fişa postului, precum şi dispoziţiile date de conducătorii ierarhici;
e) să fie disciplinat, respectuos şi corect faţă de şefi, colegi sau subalterni şi să respecte
ierarhia conferită de funcţia şi gradul profesional deţinute;
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;
g) să manifeste preocupare şi interes pentru perfecţionarea nivelului de instruire
profesională;
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;
i) să se abţină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor lui politice în exercitarea
atribuţiilor ce îi revin;
j) să se conformeze dispoziţiilor date de conducătorii ierarhici cărora le este subordonat
direct, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (3);
k) să respecte întocmai programul de muncă;
l) să se prezinte la programul de muncă stabilit, precum şi în afara acestuia, în situaţii
temeinic justificate;
m) să informeze şeful ierarhic despre existenţa unui conflict de interese privind exercitarea
atribuţiilor de serviciu, în condiţiile legii;

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;
o) la instituirea stării de urgenţă sau a stării de asediu ori în caz de mobilizare şi război,
personalul va acţiona conform legii;
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;
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;
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.
Subiectul nr. 3
Enumeraţi minim 5 (cinci) interdicţii ale funcţionarilor publici cu statut special din
sistemul administraţiei penitenciare, conform art. 11.din O.M.J. 2794 din 2004.
Rezolvare: 5x 0.2 = 1 punct
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.
Subiectul nr. 4
Enumeraţi minim 5 (cinci) recompense ce se pot acorda persoanelor condamnate,
conform art. 98 din Legea 254 din 2013.
Rezolvare: 5x 0.2 = 1 punct
a) ridicarea unei sancţiuni disciplinare aplicate anterior;
b) suplimentarea numărului convorbirilor on-line;
c) suplimentarea drepturilor la pachete şi/sau vizite;

d) suplimentarea dreptului la vizită intimă, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 69, cu
excepţia alin. (1) lit. d);
e) permisiunea de ieşire din penitenciar pentru o zi, dar nu mai mult de 15 zile pe an;
f) permisiunea de ieşire din penitenciar pe o durată de cel mult 5 zile, dar nu mai mult de
25 de zile pe an;
g) permisiunea de ieşire din penitenciar pe o durată de cel mult 10 zile, dar nu mai mult de
30 de zile pe an.
Subiectul nr. 5
Enumeraţi cazurile în care se utilizează mijlocele de imobilizare, conform art. 16 din
Legea nr. 254 din 2013.
Rezolvare: 3x 0.33 = 1 punct
a) pentru a împiedica evadarea în timpul deplasării deţinuţilor;
b) pentru a proteja deţinuţii de autovătămare sau pentru a preveni vătămarea altor
persoane ori producerea de pagube;
c) pentru restabilirea ordinii şi disciplinei, ca urmare a opunerii sau împotrivirii deţinuţilor la
o dispoziţie a organelor judiciare sau personalului locului de deţinere.
Subiectul nr. 6
Enumeraţi minim 5 (cinci) abateri grave ale persoanelor condamnate, conform art.
100, alin (2) din Legea 254 din 2013.
Rezolvare: 5x 0.2 = 1 punct
(2) Constituie abateri disciplinare grave încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 81 lit.
d) - f) şi la art. 82 lit. q) - ţ), determinarea cu intenţie a altei persoane condamnate să
săvârşească una dintre faptele prevăzute la art. 82 lit. q) - ţ), precum şi încălcarea altor
obligaţii şi interdicţii prevăzute ca abateri grave în alte acte normative.
Art. 81 lit. d) - f)
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;
Art. 82 lit. q) - ţ),
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;
Subiectul nr. 7
Enumeraţi minim 5 (cinci) criterii privind stabilirea vulnerabilităţii deţinuţilor, conform
art. 34 din H.G. 157 din 2016.
Rezolvare: 5x 0.2 = 1 punct
Criteriile privind vulnerabilitatea deţinuţilor sunt:

a) orientarea sexuală;
b) dizabilităţile;
c) tulburările psihice;
d) etnia;
e) infectarea cu HIV/SIDA;
f) săvârşirea de infracţiuni asupra minorilor sau asupra integrităţii şi libertăţii sexuale;
g) situaţia sociofamilială deosebită, lipsa sprijinului din partea mediului de suport, statutul
socioeconomic diminuat sau situaţia socioeconomică mult peste medie;
h) profesia sau funcţia deţinută anterior arestării;
i) oferirea de informaţii instituţiilor cu atribuţii de ordine publică şi siguranţă naţională cu
privire la săvârşirea unei infracţiuni sau abateri disciplinare;
j) orice alte asemenea situaţii, stări sau împrejurări care pot vulnerabiliza deţinutul.
Subiectul nr. 8
Enumeraţi minim 5 (cinci) elemente cuprinse în structura Regulamentului de Ordine
Interioară pentru deţinuţi, conform art. 46, alin (1) din H.G. 157 din 2016.
Rezolvare: 5x 0.2 = 1 punct
Regulamentul de ordine interioară cuprinde:
a) programul zilnic al deţinuţilor;
b) posibilităţile deţinuţilor de a comunica cu administraţia penitenciarului, cu autorităţile
judiciare şi administrative, cu soţul sau soţia ori rudele sau cu alte persoane, cu apărătorii
sau cu reprezentanţii misiunilor diplomatice, după caz;
c) drepturile deţinuţilor;
d) obligaţiile şi interdicţiile deţinuţilor;
e) faptele care constituie abateri disciplinare sau infracţiuni prevăzute de Lege;
f) recompensele ce pot fi acordate deţinuţilor;
g) sancţiunile disciplinare ce pot fi aplicate deţinuţilor;
h) măsuri pentru siguranţă individuală şi colectivă adoptate la nivelul penitenciarului;
i) modalitatea de păstrare a bunurilor deţinuţilor;
j) regulile de igienă individuală şi colectivă;
k) procedura repartizării în camere şi a transferului deţinuţilor;
l) oferta de programe şi activităţi educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială;
m) modalitatea de selecţionare şi repartizare la activităţi lucrative;
n) locurile destinate fumatului;
o) zonele, locurile şi spaţiile, precum şi intervalele orare în care deţinuţii se pot deplasa
neînsoţiţi sau pot desfăşura activităţi fără supraveghere;
p) regulile de conduită pe care trebuie să le respecte personalul penitenciarului;
q) alte prevederi în scopul aplicării corespunzătoare a regimului de executare.
Subiectul nr. 9
Precizaţi minim 5 (cinci) elemente care se au în vedere la stabilirea regimului de
executare, conform art. 88, alin (1) din H.G. 157 din 2016.
Rezolvare: 5x 0.2 = 1 punct
a) durata pedepsei privative de libertate şi perioada executată până la momentul stabilirii
regimului de executare;
b) gradul de risc al deţinutului, natura şi modul de săvârşire a infracţiunii, persoana
acestuia;
c) antecedentele penale;
d) vârsta şi starea de sănătate;
e) conduita, pozitivă sau negativă, inclusiv în perioadele de detenţie anterioare;

f) nevoile identificate şi abilităţile necesare includerii în programe educative, de asistenţă
psihologică şi asistenţă socială;
g) disponibilitatea de a presta muncă şi de a participa la activităţi educative, culturale,
terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenţă socială, moral-religioase, instruire şcolară
şi formare profesională.
- 1 punct se acordă din oficiu.

