GRILA DE CORECTARE
LA PROBA SCRISĂ DE EXAMINARE A CUNOȘTINȚELOR TEORETICE
Agent operativ
1. Enumerați gradele profesionale specifice corpului ofițerilor de penitenciare,
conform Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut
special din Administrația Națională a Penitenciarelor.
Baza legală: Art. 9, alin. 2, lit. A din Legea nr. 293/2004
Punctaj: 1,40 p
a) chestor de penitenciare; 0,20 puncte
b) comisar şef de penitenciare; 0,20 puncte
c) comisar de penitenciare; 0,20 puncte
d) subcomisar de penitenciare; 0,20 puncte
e) inspector principal de penitenciare; 0,20 puncte
f) inspector de penitenciare; 0,20 puncte
g) subinspector de penitenciare. 0,20 puncte
2. Enumerați 10 (zece) fapte care constituie abateri disciplinare ale
funcționarilor publici cu statut special, conform Legii nr.293/2004 privind
Statutul funcționarului public cu statut special din sistemul administrației
penitenciare.
Baza legală: Art. 69, din Legea nr. 293/2004
Punctaj: 1,00 p - se punctează cu 0,10 puncte 10 dintre faptele care
constituie abateri disciplinare ale funcționarilor publici cu statut special din
sistemul administrației penitenciare enumerate corect.
a) manifestările care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei publice în care
îşi desfăşoară activitatea;
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;
c) întârzierea repetată şi nejustificată în îndeplinirea sarcinilor de serviciu;
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;
e) absenţa nemotivată ori întârzierea repetată la serviciu;
f) părăsirea nejustificată a locului de muncă în timpul programului de lucru, de natură
a perturba activitatea compartimentului de muncă;
g) producerea de pagube materiale unităţii din care face parte sau patrimoniului
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
h) încălcarea normelor privind confidenţialitatea activităţii desfăşurate;

i) nerespectarea prevederilor jurământului de credinţă;
j) imixtiunea ilegală în activitatea altui funcţionar public cu statut special;
k) intervenţia pentru influenţarea soluţionării unei cereri privind satisfacerea
intereselor oricărei persoane;
l) nerespectarea prevederilor referitoare la incompatibilităţi, conflicte de interese şi
interdicţii;
m) interzicerea sau împiedicarea exercitării libertăţilor publice şi a drepturilor sindicale
ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare;
n) atitudinea tolerantă a conducătorilor ierarhici faţă de comiterea unor abateri
disciplinare de către subordonaţi;
o) efectuarea în timpul programului de lucru a unor activităţi ce nu au legătură cu
îndatoririle de serviciu;
p) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 48.
3. Enumerați regimurile de executare a pedepselor privative de libertate și
modul în care acestea se diferențiază, conform Legii nr. 254/2013.
Baza legală: Art. 31, din Legea nr. 254/2013
Punctaj: 1,40 p
a) regimul de maximã siguranțã; 0,25 puncte
b) regimul închis; 0,25 puncte
c) regimul semideschis; 0,25 puncte
d) regimul deschis. 0,25 puncte
Regimurile de executare a pedepselor privative de libertate se diferențiazã în raport
cu gradul de limitare a libertãții de mișcare a persoanelor condamnate,/ 0,10
puncte/ modul de acordare a drepturilor /0,10 puncte / și de desfãșurare a
activitãților /0,10 puncte/, precum și cu condițiile de detenție. /0,10 puncte
4. Care sunt măsurile ce se dispun la primirea în penitenciar a persoanelor
condamnate, conform Legii nr. 254/2013?
Baza legală: Art. 43, alin. 7 din Legea nr. 254/2013
Punctaj: 1,00 p
a) efectuarea percheziției corporale amãnunțite; 0,10 puncte
b) întocmirea unui inventar al bunurilor personale; 0,15 puncte
c) efectuarea unui examen clinic general de cãtre personalul de specialitate al
penitenciarului, al cãrui rezultat este consemnat în fișa medicalã; 0,15 puncte
d) prelevarea amprentelor, urmând ca aceste date sã fie transmise și stocate pe
suport hârtie în dosarul individual al persoanei condamnate și în format electronic în
baza de date naționalã de comparare a amprentelor; 0,15 puncte
e) fotografierea, în vederea operaționalizãrii documentelor de evidențã; 0,15 puncte
f) informarea persoanei condamnate cu privire la drepturile, obligațiile și interdicțiile
persoanelor condamnate, precum și cu privire la recompensele care pot fi acordate,
abateri și sancțiuni disciplinare care pot fi aplicate; 0,15 puncte
g) intervievarea, în vederea stabilirii nevoilor imediate ale persoanei condamnate.
0,15 puncte

5. Enumerați 10 (zece) obligații ale persoanelor condamnate, conform Legii nr.
254/2013.
Baza legală: Art. 81, din Legea nr. 254/2013
Punctaj: 2 p – se punctează cu 0,20 puncte 10 (zece) dintre obligațiile
persoanelor condamnate enumerate corect.
a) sã se supunã percheziției cu ocazia primirii în penitenciar, precum și pe parcursul
executãrii pedepsei privative de libertate, ori de câte ori este necesar;
b) sã respecte regulile stabilite de administrația penitenciarului pe perioada cât au
permisiune de ieșire din penitenciar sau în cazul desfãșurãrii de activitãți, fãrã
supraveghere, în exteriorul penitenciarului;
c) sã se conformeze dispozițiilor date de organele judiciare;
d) sã respecte regulile de igienã individualã și colectivã în camera de deținere și în
alte spații comune, precum și indicațiile medicului;
e) sã întreținã în mod corespunzãtor bunurile încredințate de administrația
penitenciarului și bunurile din dotarea unitãților unde presteazã munca;
f) sã respecte programul zilnic;
g) sã respecte repartizarea pe camerele de deținere;
h) sã manifeste o atitudine cuviincioasã fațã de orice persoanã cu care intrã în
contact;
i) sã aibã o ținutã decentã, curatã și îngrijitã;
j) sã îndeplineascã în bune condiții activitãțile la care participã;
k) sã declare, conform realitãții, nivelul de instruire școlarã sau pregãtire profesionalã;
l) sã respecte orice altã obligație care rezultã din prezenta lege, din regulamentul de
aplicare a acesteia, din ordinele și deciziile emise în baza acestora și din regulamentul
de ordine interioarã al penitenciarului.
6. Care sunt sancțiunile disciplinare care pot fi aplicate deținuților, conform
Legii nr. 254/2013?
Baza legală: Art. 101, alin. 1 din Legea nr. 254/2013
Punctaj: 1,20 p
a) avertismentul; 0,20 puncte
b) suspendarea dreptului de a participa la activitãți culturale, artistice și sportive, pe o
perioadã de cel mult o lunã; 0,20 puncte
c) suspendarea dreptului de a presta o muncã, pe o perioadã de cel mult o lunã; 0,20
puncte
d) suspendarea dreptului de a primi și de a cumpãra bunuri, cu excepția celor
necesare pentru igiena individualã sau exercitarea drepturilor la apãrare, petiționare,
corespondențã și asistențã medicalã, pe o perioadã de cel mult douã luni; 0,20 puncte
e) suspendarea dreptului de a primi vizite, pe o perioadã de cel mult 3 luni; 0,20
puncte
f) izolarea pentru maximum 10 zile. 0,20 puncte
7. Prezentați modul în care se asigură dreptul la corespondență, conform HG
nr. 157/2016.
Baza legală: Art. 130, din HG nr. 157/2016
Punctaj: 1,00 p

(1) Deținuții au dreptul de a trimite și de a primi corespondențã. 0,20 puncte
(2) Dreptul la corespondențã este nelimitat. 0,20 puncte
(3) Trimiterile poștale, altele decât cele simple, se expediazã de cãtre administrația
penitenciarului, la cererea deținutului. 0,20 puncte
(4) Corespondența primitã de cãtre deținuți este supusã controlului antiterorist și de
specialitate. 0,20 puncte
(5) În scopul prevenirii introducerii în penitenciar, prin intermediul corespondenței, a
drogurilor, substanțelor toxice, explozibililor sau altor asemenea obiecte a cãror deținere
este interzisã, corespondența se deschide, fãrã a fi cititã, în prezența deținutului. 0,20
puncte

Total punctaj = 9 puncte
Se acordă 1 punct din oficiu

