SUBIECTELE PROBA SCRISĂ DE LA CONCURSUL DE OCUPARE DIN SURSĂ
EXTERNĂ A POSTURILOR DE AGENT OPERATIV (BĂRBAŢI ŞI FEMEI)

Subiectul nr. 1
1. Enumeraţi 6 obligații ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul
administraţiei penitenciare, conform art. 48 din Legea nr. 293/2004.
Răspuns: conform art. 48 din Legea nr. 293/2004 Republicată, privind Statutul
funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a
Penitenciarelor.
TOTAL = 1.80 puncte
a) să cunoască şi să respecte principiile generale prevăzute de Constituţie şi de
celelalte legi, precum şi să apere valorile democraţiei; (0.30 puncte)
b) să respecte şi să protejeze viaţa, sănătatea şi demnitatea persoanelor private
de libertate, drepturile şi libertăţile acestora; (0.30 puncte)
c) să împiedice orice acţiune care presupune discriminare pe criterii de etnie, rasă,
limbă, naţionalitate, sex, apartenenţă sindicală şi religie; (0.30 puncte)
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
puncte)
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 puncte)
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 puncte)
g) să manifeste preocupare şi interes pentru perfecţionarea nivelului de instruire
profesională; (0.30 puncte)
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 puncte)
i) să se abţină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor lui politice în
exercitarea atribuţiilor ce îi revin; (0.30 puncte)
j) să se conformeze dispoziţiilor date de conducătorii ierarhici cărora le este
subordonat direct, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (3); (0.30 puncte)
k) să respecte întocmai programul de muncă; (0.30 puncte)
l) să se prezinte la programul de muncă stabilit, precum şi în afara acestuia, în
situaţii temeinic justificate; (0.30 puncte)
m) să informeze şeful ierarhic despre existenţa unui conflict de interese privind
exercitarea atribuţiilor de serviciu, în condiţiile legii; (0.30 puncte)

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
puncte)
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 puncte)
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 puncte)
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 puncte)
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. (0.30 puncte)
Subiectul nr. 2
Enumeraţi interdicțiile ofițerilor și agenților din sistemul administraţiei
penitenciare, conform art. 49 din Legea nr. 293/2004.
Răspuns: Conform art. 49 din Legea nr. 293/2004 Republicată, privind Statutul
funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a
Penitenciarelor.
Total = 1.50 puncte
a) să dispună, să exercite, să instige ori să tolereze acte de tortură sau orice forme
de tratament inuman ori degradant asupra persoanelor aflate în aşezămintele de
deţinere; (0.25 puncte)
b) să primească, să solicite ori să accepte, direct sau indirect, pentru sine ori
pentru alte persoane, în considerarea calităţii sale oficiale, cadouri, bani, împrumuturi
sau orice alte valori ori servicii; (0.25 puncte)
c) să intervină pentru soluţionarea unor cereri sau lucrări care nu sunt de
competenţa lor ori nu le-au fost repartizate de conducătorii ierarhici sau care nu sunt
activităţi specifice funcţiei pe care au fost numiţi; (0.25 puncte)
d) să recurgă la forţă sau la folosirea mijloacelor de imobilizare împotriva
persoanelor private de libertate, în alte condiţii decât cele expres prevăzute de lege;
(0.25 puncte)
e) să facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice ori să desfăşoare
propagandă în favoarea acestora; (0.25 puncte)
f) să adere la secte, organizaţii religioase sau alte organizaţii, interzise prin lege.
(0.25 puncte)

Subiectul nr. 3
Specificaţi categoriile de persoane condamnate cărora nu li se aplică regimul
de maximă siguranţă, conform art. 35 din Legea nr. 254/2013.
Răspuns: Conform art. 35, alin. 1 din Legea nr. 254/2013 privind executarea
pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în
cursul procesului penal
Total= 0.90 puncte
a) care au împlinit vârsta de 65 de ani; (0.30 puncte)
b) femeilor însărcinate sau care au în îngrijire un copil în vârstă de până la un an;
(0.30 puncte)
c) persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, precum şi celor cu afecţiuni
locomotorii grave. (0.30 puncte)
Subiectul nr. 4
Enumeraţi 6 drepturi ale persoanelor private de libertate, conform Legii nr.
254/2013.
Răspuns: Conform art. 58-80 din Legea nr. 254/2013 privind executarea
pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în
cursul procesului penal.
Total= 1.80 puncte
- Libertatea conştiinţei, a opiniilor şi libertatea credinţelor religioase; (0.30 puncte)
- Dreptul la informaţie; (0.30 puncte)
- Dreptul la consultarea documentelor cu caracter personal; (0.30 puncte)
- Dreptul la asistenţă juridică; (0.30 puncte)
- Dreptul de petiţionare; (0.30 puncte)
- Dreptul la corespondenţă; (0.30 puncte)
- Dreptul la convorbiri telefonice; (0.30 puncte)
- Dreptul la comunicări on-line; (0.30 puncte)
- Dreptul la plimbare zilnică; (0.30 puncte)
- Dreptul de a primi vizite ; (0.30 puncte)
- Dreptul de a fi informat cu privire la situaţiile familiale deosebite; (0.30 puncte)
- Dreptul la vizită intimă; (0.30 puncte)
- Dreptul de a primi, cumpăra şi a deţine bunuri; (0.30 puncte)
- Dreptul la asistenţă medicală, tratament şi îngrijiri; (0.30 puncte)
- Dreptul la asistenţă diplomatică; (0.30 puncte)
- Dreptul la încheierea căsătoriei; (0.30 puncte)
- Dreptul de a vota; (0.30 puncte)
- Dreptul la odihnă şi repausul săptămânal; (0.30 puncte)
- Dreptul la muncă; (0.30 puncte)
- Dreptul la învăţământ; (0.30 puncte)
- Dreptul la hrană, ţinută, cazarmament şi condiţii minime de cazare;(0.30 puncte).

Subiectul nr. 5
Enumeraţi 5 dintre criteriile care sunt luate în considerare la stabilirea riscului
pe care îl prezintă deținutul pentru siguranța penitenciarului, conform art. 27
din HG nr. 157/2016.
Răspuns: Conform art. 27 din HG nr. 157/2016 pentru aprobarea
Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor
şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul
procesului penal
Total = 1.25 puncte
a) săvârşirea infracţiunii prin folosirea armelor de foc ori prin cruzime;(0.25
puncte)
b) evadarea ori părăsirea locului de muncă în prezenta pedeapsă sau în
pedepsele anterioare; (0.25 puncte)
c) tentativa de evadare, forţarea dispozitivelor de siguranţă ori distrugerea
sistemelor de siguranţă; (0.25 puncte)
d) neprezentarea nejustificată a deţinutului la data şi ora stabilite din permisiunea
de ieşire din penitenciar; (0.25 puncte)
e) introducerea, deţinerea sau traficul de arme, materiale explozive, droguri,
substanţe toxice ori alte obiecte şi substanţe care pun în pericol siguranţa
penitenciarului, misiunilor sau a persoanelor; (0.25 puncte)
f) instigarea, influenţarea sau participarea în orice mod la producerea de revolte
sau luări de ostatici; (0.25 puncte)
g) apartenenţa la grupări de crimă organizată, coordonarea activităţilor
infracţionale ori de tip terorist; (0.25 puncte)
h) acte de violenţă soldate cu vătămări corporale ori deces împotriva personalului
sau a altor persoane; (0.25 puncte)
i) informaţiile privind profilul psihosocial rezultate în urma evaluărilor stabilite de
reglementările în vigoare.(0.25 puncte)

Subiectul nr. 6
Enumerați 7 dintre interdicțiile persoanelor private de libertate, conform art. 82
din Legea nr. 254/2013.
Răspuns: Conform art. 82 din Legea nr. 254/2013 privind executarea
pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în
cursul procesului penal
Total = 1.75 puncte
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; (0.25
puncte)

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; (0.25 puncte)
c) iniţierea sau participarea la acte de sustragere de la executarea pedepselor
privative de libertate; (0.25 puncte)
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; (0.25 puncte)
e) sustragerea în orice mod de la executarea unei sancţiuni disciplinare; (0.25
puncte)
f) instigarea altor persoane condamnate la săvârşirea de abateri disciplinare; (0.25
puncte)
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; (0.25 puncte)
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; (0.25 puncte)
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
revenire în penitenciar; (0.25 puncte)
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; (0.25 puncte)
k) substituirea identităţii unei alte persoane; (0.25 puncte)
l) împiedicarea, cu intenţie, a desfăşurării programelor şi activităţilor care se
derulează în penitenciar; (0.25 puncte)
m) oferirea sau darea de bani ori alte foloase personalului penitenciarului; (0.25
puncte)
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; (0.25 puncte)
o) comunicarea cu exteriorul penitenciarului, în alte condiţii şi prin alte metode
decât cele stabilite prin reglementările în vigoare; (0.25 puncte)
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; (0.25 puncte)
q) utilizarea în mod necorespunzător sau în alte scopuri a bunurilor puse la
dispoziţie de administraţia penitenciarului; (0.25 puncte)
r) tulburarea orarului zilnic sau a liniştii, inclusiv după ora stingerii până la
deşteptare; (0.25 puncte)
s) exprimarea, în public, prin gesturi sau acte obscene ori care atrag oprobriul;
(0.25 puncte)
ş) împiedicarea sau încercarea împiedicării aflării adevărului în cazul incidentelor
petrecute în penitenciar; (0.25 puncte)

t) desfăşurarea de acţiuni care urmăresc aducerea de prejudicii administraţiei
penitenciarului sau altor persoane; (0.25 puncte)
ţ) autoagresiunea în orice mod şi prin orice mijloace; (0.25 puncte)
u) practicarea jocurilor de noroc cu scopul de a obţine foloase; (0.25 puncte)
v) fumatul în alte locuri decât cele permise; (0.25 puncte)
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; (0.25 puncte)
y) desfăşurarea oricăror altor acţiuni interzise prin prezenta lege (0.25 puncte).
1(UNU) punct se acordă din oficiu conform O.M.J. nr. 2478/C/2010.

