GRILA CORECTARE SUBIECTE PROBA SCRISA DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR TEORETICE
AGENT OPERATIV
Subiectul

1. Enumerati 6 (sase) dintre
criteriile care se au in
vedere
la
stabilirea
regimului de executare a
pedepselor privative de
libertate ?

Punctaj

Raspuns

Bibliografie

0.20 puncte

a) durata pedepsei privative de libertate;

0.20 puncte

b) gradul de risc al persoanei condamnate;

0.20 puncte

c) antecedentele penale;

0.20 puncte

d) vârsta şi starea de sănătate ale persoanei
condamnate;
e) conduita persoanei condamnate, pozitivă sau Art. 39 din
negativă, inclusiv în perioadele de detenţie anterioare;
Legea 254/2013
f) nevoile identificate şi abilităţile persoanei condamnate,
necesare includerii în programe educaţionale, de
asistenţă psihologică şi asistenţă socială;
g) disponibilitatea persoanei condamnate 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.

0.20 puncte
0.20 puncte

0.20 puncte

Cele 6 raspunsuri corecte vor fi notate cu cate 0.20
Total puncte subiect 1.20 puncte
0.25 puncte

0.25 puncte

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;

0.25 puncte

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;

0.25 puncte

g) să respecte repartizarea pe camerele de deţinere;

0.25 puncte

h) să manifeste o atitudine cuviincioasă faţă de orice
persoană cu care intră în contact;

0.25 puncte

i) să aibă o ţinută decentă, curată şi îngrijită;

0.25 puncte

j) să îndeplinească în bune condiţii activităţile la care
participă;

0.25 puncte

k) să declare, conform realităţii, nivelul de instruire
şcolară sau pregătire profesională;

0.25 puncte

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.

0.25 puncte
0.25 puncte

0.25 puncte

2. Enumerati 6(sase)
obligatii ale persoanelor
condamnate.

Cele 6 raspunsuri corecte vor fi notate cu cate 0.25
Total puncte subiect 1.50 puncte
0.30 puncte

0.30 puncte

3. Care sunt interdictiile
ofiterilor si agentilor din

0.30 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;
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;
c) să intervină pentru soluţionarea unor cereri sau
lucrări care nu sunt de competenţa lor ori nu le-au fost

Art. 81 din
Legea 254/2013

sistemul
administratiei
penitenciare ?
0.30 puncte
0.30 puncte
0.30 puncte

repartizate de conducătorii ierarhici sau care nu sunt
activităţi specifice funcţiei pe care au fost numiţi;
Art. 49 din
d) să recurgă la forţă sau la folosirea mijloacelor de Legea 293/2004
imobilizare împotriva persoanelor private de libertate, în
alte condiţii decât cele expres prevăzute de lege;
e) să facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii
politice ori să desfăşoare propagandă în favoarea
acestora;
f) să adere la secte, organizaţii religioase sau alte
organizaţii, interzise prin lege.

Total puncte subiect 1.80 puncte

4. Enumerati 6 criterii
privind vulnerabilitatea
detinutilor.

0.25 puncte

a) orientarea sexuală;

0.25 puncte

b) dizabilităţile;

0.25 puncte

c) tulburările psihice;

0.25 puncte

d) etnia;

0.25 puncte

e) infectarea cu HIV/SIDA;

0.25 puncte

f) săvârşirea de infracţiuni asupra minorilor sau asupra
157/2016
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;

0.25 puncte

0.25 puncte

4. Enumerati 6 criterii
privind vulnerabilitatea
detinutilor.

0.25 puncte

0.25 puncte

Art. 34 din H.G.

i) oferirea de informaţii instituţiilor cu atribuţii de ordine
publică şi siguranţă naţională cu privire la săvârşirea Art. 34 din H.G.
157/2016
unei infracţiuni sau abateri disciplinare;
j) orice alte asemenea situaţii, stări sau împrejurări care
pot vulnerabiliza deţinutul.

Cele 6 raspunsuri corecte vor fi notate cu cate 0.25
Total puncte subiect 1.50 puncte
a) deţinuţilor clasificaţi iniţial în regim semideschis sau
0.30 puncte

deschis care au comis o abatere disciplinară foarte
gravă sau abateri disciplinare grave, în mod repetat, şi
care, prin conduita lor, afectează desfăşurarea normală

a activităţilor în locul de deţinere;

0.30 puncte
0.30 puncte
5. Enumerati categoriile de
detinuti carora li se aplica
regimul inchis.

0.30 puncte

5. Enumerati categoriile de
detinuti carora li se aplica
regimul inchis.

0.30 puncte

b) deţinuţilor clasificaţi iniţial în regimul de maximă
siguranţă care au avut o bună conduită şi au făcut
eforturi pentru reintegrare socială;
c) deţinuţilor care au împlinit vârsta de 65 de ani,
femeilor însărcinate sau care au în îngrijire un copil în
vârstă de până la un an, persoanelor încadrate în gradul
I de invaliditate, precum şi celor cu afecţiuni locomotorii
grave, dacă acestea au fost condamnate la pedeapsa
închisorii mai mare de 13 ani, în conformitate cu
dispoziţiile art. 35 din Lege;
d) în mod excepţional, deţinuţilor condamnaţi la
pedeapsa închisorii mai mare de 13 ani, dacă în urma
analizării naturii, modului de săvârşire a infracţiunii şi a
persoanei acestora, se apreciază că nu este oportună
repartizarea în regimul de maximă siguranţă, potrivit art.
34 alin. (3) din Lege. La această apreciere, în baza
aplicării instrumentelor-standard de evaluare a
activităţilor desfăşurate de deţinuţi, pot fi luate în
considerare aspecte privind vârsta şi starea de sănătate,
lipsa antecedentelor penale, comportamentul pe
parcursul procesului penal, perioada executată până la
momentul stabilirii regimului de executare, participarea
la activităţi pe durata executării măsurii arestării
preventive şi comportamentul în această perioadă;
e) în mod excepţional, deţinuţilor condamnaţi la
pedeapsa închisorii mai mare de un an, dar care nu
depăşeşte 3 ani, în considerarea naturii, modului de
săvârşire a infracţiunii şi a persoanei acestora, în
conformitate cu dispoziţiile art. 37 alin. (2) din Lege.
Dispoziţiile art. 54 alin. (3) se aplică în mod
corespunzător.

Total puncte subiect 1.50 puncte
0.25 puncte

a) să cunoască, să respecte Constituţia şi legile ţării şi
să aplice dispoziţiile legale în conformitate cu atribuţiile
ce le revin, cu respectarea eticii profesionale;

Art. 65 din H.G.
157/2016

Art. 65 din H.G.
157/2016

0.25 puncte

0.25 puncte

6. Enumerati 6 obligatii pe
care le au functionarii
publici cu statut special in
indeplinirea atributiilor
profesionale.

0.25 puncte

0.25 puncte

0.25 puncte

0.25 puncte
0.25 puncte

0.25 puncte

6. Enumerati 6 obligatii pe
care le au functionarii
publici cu statut special in
indeplinirea atributiilor
profesionale.

0.25 puncte
0.25 puncte

b) să se comporte civilizat şi demn în toate
împrejurările, să manifeste stăpânire de sine,
amabilitate, politeţe şi să vorbească respectuos şi
decent, într-o manieră potrivită cu funcţia pe care o
deţin;
c) să constituie exemple pentru subordonaţi, colegi şi
persoanele private de libertate, să creeze un climat
corespunzător de muncă şi să contribuie la realizarea şi
menţinerea unei imagini pozitive a instituţiei;
d) să execute, cu profesionalism şi în termenul stabilit,
atribuţiile ce îi revin şi să dovedească, în toate
împrejurările, cinste, corectitudine, disciplină şi respect
faţă de şefii ierarhici, colegi şi subalterni;
e) să se prezinte la serviciu într-o stare
corespunzătoare, să respecte întocmai programul de
muncă şi să folosească timpul de lucru, resursele
materiale şi financiare ale instituţiei în mod eficient şi
raţional, numai pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;
f) să asigure ocrotirea bunurilor instituţiei şi să prevină
producerea oricărui prejudiciu, acţionând în orice situaţie
ca buni gospodari;
g) să respecte prevederile legale referitoare la
incompatibilităţi şi interdicţii;
h) să nu interzică sau să nu împiedice exercitarea
libertăţilor publice şi a drepturilor sindicale ale
funcţionarilor publici din sistemul administraţiei
penitenciare;
i) să se abţină de la exprimarea sau manifestarea
convingerilor politice în exercitarea atribuţiilor de
serviciu;
j) să respecte jurământul de credinţă depus cu ocazia
numirii în funcţie;
k) să nu manifeste toleranţă faţă de abateri şi să
informeze autorităţile abilitate cu privire la infracţiunile de
care au luat la cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor de
serviciu sau în legătură cu serviciul, îndeosebi a actelor
de corupţie;

Art. 6 din O.M.J.
2794/2004

Art. 6 din O.M.J.
2794/2004

0.25 puncte

l) să informeze şeful ierarhic despre existenţa unui
conflict de interese privind exercitarea atribuţiilor de
serviciu, în condiţiile legii.

Cele 6 raspunsuri corecte vor fi notate cu cate 0.25
Total puncte subiect 1.50 puncte
Se acorda un (1) punct din oficiu.

