PROBĂ SCRISĂ
Postul: agent în cadrul sectorului siguranţa deținerii şi regim penitenciar
1. Enumerați patru cazuri în care poate fi acordată permisiunea de ieșire din
penitenciar conform Legii 254/2013. (Total 2 puncte)
ART. 99
Permisiunea de ieşire din penitenciar poate fi acordată, în următoarele cazuri:
a) prezentarea persoanei condamnate, în vederea ocupării unui loc de muncă
după punerea în libertate;
b) susţinerea unui examen de către persoana condamnată;
c) menţinerea relaţiilor de familie ale persoanei condamnate;
d) pregătirea reintegrării sociale a persoanei condamnate;
e) participarea persoanei condamnate la înhumarea soţului sau soţiei, unui
copil, părinte, frate sau soră ori bunic sau bunică.
(se punctează 0,5 puncte pentru consemnarea oricărui caz, dar nu mai
mult de 2 puncte)
2. Enumerați cinci criterii privind vulnerabilitatea deținuților conform H.G.
157/2016. (Total 2 puncte)
ART. 34
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.
(se punctează 0,4 puncte pentru consemnarea oricărui criteriu, dar nu mai
mult de 2 puncte)
3. Enumerați regimurile de executare a pedepselor privative de libertate
conform Legii 254/2013. (Total 1 punct)
ART. 31
Regimurile de executare a pedepselor privative de libertate sunt, în
ordinea descrescătoare a gradului de severitate, următoarele:
a) regimul de maximă siguranţă; (0,25 puncte)
b) regimul închis; (0,25 puncte)
c) regimul semideschis; (0,25 puncte)
d) regimul deschis. (0,25 puncte)

4. Enumerați cinci fapte ale funcționarilor publici cu statut special din cadrul
Administrației Naționale a Penitenciarelor care constituie abateri
disciplinare conform Legii 293/2004. (Total 1 punct)
ART. 69
Sunt abateri disciplinare următoarele fapte:
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.
(se punctează 0,2 puncte pentru consemnarea oricărei fapte, dar nu mai
mult de 1 punct)
5. Alegeți varianta corectă pentru fiecare din următoarele situații:
(Total 3 puncte)
a. În conformitate cu H.G. 157/2016, forţa fizică poate fi folosită, potrivit
prevederilor legale:
1) când dispune Judecătorul de supraveghere a privării de libertate;
- 0 puncte
2) în cazurile de autoapărare, de evadare sau rezistenţă fizică activă
ori pasivă la o dispoziţie; -0,5 puncte
3) numai după primirea aprobării din partea medicului șef. -0 puncte

b. Care sunt categoriile de persoane cărora nu li se aplică regimul de maximă
siguranță?
1) femeile însărcinate sau care au în îngrijire un copil în vârstă de până
la 1 an; -0,5 puncte
2) femeile care au în îngrijire doi sau mai mulți copii; -0 puncte
3) persoane încadrate în gradul II de invaliditate; -0 puncte
c. Regimul deschis se aplică inițial persoanelor care:
1) au săvârșit fapte fără violență; -0 puncte
2) au fost condamnate la pedeapsa închisorii mai mare de 1 ani, dar care nu
depășește 3 ani; -0 puncte
3) au fost condamnate la pedeapsa închisorii de cel mult 1 an;
-0,5 puncte
d. Reprezintă un principiu care guvernează conduita profesională
funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare:

a

1) egalitatea şanselor; -0,5 puncte
2) respectul față de șefii ierarhici; -0 puncte
3) informarea superiorilor privind situațiile de incompatibilitate; -0 puncte
e. Pe timpul executării sancţiunii disciplinare cu izolarea, deţinuţii:
1) nu sunt scoşi la muncă; -0,5 puncte
2) nu au voie să exercite dreptul de petiționare; -0 puncte
3) nu pot exercita dreptul de plimbare; -0 puncte
f. Funcţionarii publici cu statut special se avansează în gradul profesional
următor doar dacă:
1) au împlinit stagiul minim în gradul profesional deţinut şi dacă au
fost apreciaţi în ultimii 2 ani ai stagiului minim în grad cu cel puţin
calificativul "bun"; -0,5 puncte
2) au împlinit stagiul minim în gradul profesional deţinut şi dacă au fost
apreciaţi în ultimii 2 ani ai stagiului minim în grad cu cel puţin calificativul
"satisfăcător"; -0 puncte
3) execută, cu profesionalism şi în termenul stabilit, toate atribuţiile de
serviciu stabilite prin fişa postului, precum şi dispoziţiile date de conducătorii
ierarhici; -0 puncte
Conform articolului 39 din Ordinul Ministrului Justiției 2478/C/2010 se acordă un punct
din oficiu.

