GRILA CORECTARE
Agent operativ
1. Funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare le este
interzis: (enumerați 5 (cinci) interdicții, conform art. 11 din OMJ Nr. 2794/C
din 8 octombrie 2004 pentru aprobarea Codului deontologic al personalului
din sistemul administraţiei penitenciare) .
ART. 11
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.
NOTARE: 5 variante corecte X 0.30 puncte = 1,50 puncte
2. Raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici cu statut special încetează
prin: (enumerați 5 (cinci) situații , conform art 61 din Legea nr. 293 din 28
iunie 2004, privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din
Administraţia Naţională a Penitenciarelor.
RĂSPUNS: ART. 61
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 prevăzute la art. 65 alin. (1) sau (2);
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.
NOTARE: 5 variante corecte X 0.30 puncte = 1,50 puncte
3. Enumerați categoriile de persoane cărora nu li se aplică regimul de maximă
siguranță și situația când nu se aplică această prevedere legală, conform art.
35 din Legea nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor şi a
măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul
procesului penal.
RĂSPUNS:
ART. 35
Categorii de persoane cărora nu li se aplică regimul de maximă siguranţă
(1) Regimul de maximă siguranţă nu se aplică următoarelor persoane
condamnate:
a) care au împlinit vârsta de 65 de ani;
b) femeilor însărcinate sau care au în îngrijire un copil în vârstă de până la un an;
c) persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, precum şi celor cu afecţiuni
locomotorii grave.
(4) Prevederile alin. (1) nu se aplică persoanelor condamnate care prezintă risc
pentru siguranţa penitenciarului, stabilit ca atare, potrivit criteriilor şi procedurii de
evaluare a riscului prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.
NOTARE: 4 variante corecte X 0.25 puncte = 1 punct
4. Folosirea cătuşelor sau a altor mijloace de imobilizare nu este permisă decât
în situaţii în care alte măsuri de menţinere a ordinii şi disciplinei în rândul
deţinuţilor nu au dat rezultate în una dintre următoarele situaţii: (enumerați
conform art. 16 din Legea nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea
pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare
în cursul procesului penal).
RĂSPUNS:
(1) Folosirea cătuşelor sau a altor mijloace de imobilizare nu este permisă decât
în situaţii în care alte măsuri de menţinere a ordinii şi disciplinei în rândul
deţinuţilor nu au dat rezultate în una dintre următoarele situaţii:
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.
NOTARE: a) și b) = 0,33 puncte, c) = 0,34 Total = 1 punct
5. Stabilirea sancţiunii disciplinare la deținuți, se face în raport cu gravitatea
abaterii disciplinare comise şi cu persoana deţinutului, care se evaluează
după următoarele criterii: (enumerați 5 (cinci) criterii conform art. 224 din

HG 157/2016 regulament de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind
executarea pedepselor).
RĂSPUNS:
Stabilirea sancţiunii disciplinare, în conformitate cu art. 216 - 218, se face în raport
cu gravitatea abaterii disciplinare comise şi cu persoana deţinutului, care se
evaluează după următoarele criterii:
a) împrejurările şi modul de comitere a abaterii disciplinare, precum şi mijloacele
folosite;
b) gradul de afectare a convieţuirii normale din penitenciar ori a siguranţei
acestuia;
c) natura şi gravitatea rezultatului produs ori a altor consecinţe ale abaterii
disciplinare;
d) motivul săvârşirii abaterii disciplinare şi scopul urmărit;
e) natura şi frecvenţa abaterilor disciplinare comise anterior;
f) atitudinea deţinutului după săvârşirea abaterii şi în timpul procedurii
disciplinare;
g) manifestarea unei evidente agresivităţi sau violenţe care afectează în mod grav
convieţuirea normală din penitenciar, precum şi siguranţa acestuia;
h) nivelul de educaţie, vârsta şi starea de sănătate.
NOTARE: 5 variante corecte X 0.20 puncte = 1 punct
6. Specificați ce se confiscă cu ocazia perchezițiilor efectuate asupra
deținuților, conform art. 20 din Legea nr. 254 din 19 iulie 2013 privind
executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de
organele judiciare în cursul procesului penal.
RĂSPUNS:
(1) Bunurile interzise şi sumele de bani găsite asupra deţinuţilor, cu
prilejul percheziţiilor, se confiscă.
NOTARE: 2 variante corecte X 0.50 puncte = 1 punct
7. Pe timpul executării sancţiunii disciplinare cu izolarea, deţinuţilor li se
suspendă următoarele drepturi : (enumerați conform art.226 din HG
157/2016 regulament de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea
pedepselor).
RĂSPUNS:
Pe timpul executării sancţiunii disciplinare cu izolarea, deţinuţilor li se suspendă
1. dreptul de a primi bunuri,
2. de a primi vizite, cu excepţia vizitelor apărătorului, persoanelor cu
calităţi oficiale sau ale reprezentanţilor diplomatici,
3. de a efectua convorbiri telefonice,
4. de a efectua cumpărături, în afara articolelor necesare pentru petiţionare,
corespondenţă, fumat şi igienă individuală.
5. pe timpul executării sancţiunii disciplinare cu izolarea, deţinuţii nu sunt
scoşi la muncă, nu participă la activităţile cultural-educative şi sportive,
sunt privaţi de posibilitatea de a păstra şi de a folosi aparatura radio-tv şi
echipamente de tehnologie a informaţiei.
NOTARE: 5 variante corecte X 0.20 puncte = 1 punct

8. Enumerați 5 (cinci) abateri disciplinare ușoare ce pot fi săvârșite de către
deținuți, așa cum sunt clasificate în art. 100 din Legea nr. 254/2013 privind
executarea pedepselor).
RĂSPUNS: ART. 100 Abateri disciplinare
Constituie abateri disciplinare uşoare încălcarea dispoziţiilor prevăzute
la art. 81 lit. g) - l) şi la art. 82 lit. u) - x), determinarea cu intenţie a altei
persoane condamnate să săvârşească una dintre faptele prevăzute la art.
82 lit. u) - x),
ART.81.
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.
ART.82
u) practicarea jocurilor de noroc cu scopul de a obţine foloase;
v) fumatul în alte locuri decât cele permise;
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;
NOTARE: 5 variante corecte X 0.20 puncte = 1 punct
SE ACORDĂ UN PUNCT DIN OFICIU !

