GRILĂ DE CORECTARE
la concursul pentru ocuparea a unor posturi vacante de agent operativ
1. Enumerați cel puțin 5 obligații ale funcționarilor pubici cu statut special din sistemul

administrației penitenciare, conform Legii nr. 293/2004.
ART. 48
Funcționarul public cu statut special din sistemul administrației penitenciare are următoarele obligații:
a) să cunoască și să respecte principiile generale prevăzute de Constituție și de celelalte legi, precum
și să apere valorile democrației;
b) să respecte și să protejeze viața, sănătatea și demnitatea persoanelor private de libertate,
drepturile și libertățile acestora;
c) să împiedice orice acțiune care presupune discriminare pe criterii de etnie, rasă, limbă,
naționalitate, sex, apartenență sindicală și religie;
d) să execute, cu profesionalism și în termenul stabilit, toate atribuțiile de serviciu stabilite prin fișa
postului, precum și dispozițiile date de conducătorii ierarhici;
e) să fie disciplinat, respectuos și corect față de șefi, colegi sau subalterni și să respecte ierarhia
conferită de funcția și gradul profesional deținute;
f) să informeze conducătorii ierarhici și celelalte autorități abilitate cu privire la infracțiunile de care a
luat cunoștință în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul, îndeosebi cu privire la
faptele de corupție;
g) să manifeste preocupare și interes pentru perfecționarea nivelului de instruire profesională;
h) să păstreze secretul de stat și de serviciu, în condițiile legii, precum și confidențialitatea
informațiilor sau documentelor care au acest caracter, în condițiile legii;
i) să se abțină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor lui politice în exercitarea atribuțiilor ce
îi revin;
j) să se conformeze dispozițiilor date de conducătorii ierarhici cărora le este subordonat direct, cu
respectarea prevederilor art. 4 alin. (3);
k) să respecte întocmai programul de muncă;
l) să se prezinte la programul de muncă stabilit, precum și în afara acestuia, în situații temeinic
justificate;
m) să informeze șeful ierarhic despre existența unui conflict de interese privind exercitarea atribuțiilor
de serviciu, în condițiile legii;

n) în situații de catastrofe, calamități, alarmare ca urmare a revoltelor în penitenciar, evadărilor,
părăsirii locurilor de deținere sau alte tulburări de amploare ale activităților în unitățile de penitenciare,
personalul de penitenciare aflat în activitate este obligat să se prezinte, de îndată, la unitatea din care
face parte;
o) la instituirea stării de urgență sau a stării de asediu ori în caz de mobilizare și război, personalul va
acționa conform legii;
p) în cazul producerii uneia dintre situațiile prevăzute la lit. n) și o), personalul de penitenciare care se
află într-o altă localitate se va prezenta la cea mai apropiată unitate a Administrației Naționale a
Penitenciarelor, informând superiorii săi despre aceasta;
q) să informeze șeful ierarhic despre existența în unitatea în care își desfășoară activitatea a unor
persoane private de libertate care au calitatea de soț/soție sau rude până la gradul II inclusiv cu acesta
ori cu soțul/soția, în situația în care iau cunoștință de aceste situații;
r) să aducă la cunoștința compartimentului resurse umane modificările privind domiciliul, după caz,
reședința, precum și schimbările intervenite în starea civilă sau date relevante din punct de vedere
profesional, în termen de 15 zile de la producerea acestora.
Se vor acorda 0,20 puncte pentru fiecare obligație enumerată corect dar nu mai mult de 1 punct
1 punct
2. Căror categorii de deținuți li se aplică vizita fără dispozitiv de separare, conform HG

nr. 157/2016?
ART. 139
(3) Vizita fără dispozitive de separare se acordă deținuților cărora li se aplică regimul semideschis
(0,25 puncte) și deschis. (0,25 puncte)
0,50 puncte
3. Pe ce durată

este permisă folosirea mijloacelor de imobilizare, conform Legii nr.

254/2013?
ART. 16
(3) Folosirea mijloacelor de imobilizare este permisă numai pe durata pentru care aceasta este strict
necesară.

0,25 puncte

4. Ce se întâmplă cu bunurile interzise și sumele de bani găsite asupra deținuților cu

ocazia percheziției, conform Legii nr. 254/2013?
ART.20
(1) Bunurile interzise și sumele de bani găsite asupra deținuților, cu prilejul perchezițiilor, se confiscă.
0,25 puncte
5. Căror categorii de persoane nu li se aplică regimul de maximă sigranță, conform Legii

nr. 254/2013?
ART. 35
Categorii de persoane cărora nu li se aplică regimul de maximă siguranță
(1) Regimul de maximă siguranță nu se aplică următoarelor persoane condamnate:
a) care au împlinit vârsta de 65 de ani; (0,20 puncte)
b) femeilor însărcinate (0,20 puncte) sau care au în îngrijire un copil în vârstă de până la un an; (0,20
puncte)
c) persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate (0,20 puncte), precum și celor cu afecțiuni
locomotorii grave. (0,20 puncte)
1 punct
6. Care sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele private de libertate

pentru a beneficia de vizită intimă, conform HG nr. 157/2016?
ART. 145
(1) Pot beneficia de vizită intimă persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:
a) sunt condamnate definitiv și sunt repartizate într-un regim de executare a pedepselor privative de
libertate, respectiv sunt arestate preventiv în cursul judecății;
b) există o relație de căsătorie, dovedită prin copie legalizată a certificatului de căsătorie sau, după
caz, o relație de parteneriat similară relațiilor stabilite între soți;
c) nu au beneficiat de permisiunea de ieșire din penitenciar în ultimele 3 luni anterioare solicitării
vizitei intime, în cazul persoanelor condamnate;
d) nu au fost sancționate disciplinar pe o perioadă de 6 luni, anterioară solicitării vizitei intime, sau
sancțiunea a fost ridicată în cazul persoanelor condamnate, iar în cazul persoanelor arestate preventiv
în cursul judecății în ultimele 30 de zile anterioare solicitării;
e) participă activ la activități și programe educaționale, de asistență psihologică și asistență socială ori
la muncă.
Se vor acorda 0,20 puncte pentru fiecare condiție enumerată corect

1 punct

7. Căror persoane condamnate li se aplică inițial regimul semideschis, conform Legii nr.

254/2013?
ART. 37
(1)

Regimul semideschis se aplică inițial persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii mai

mare de un an (0,25 puncte), dar care nu depășește 3 ani. (0,25 puncte)
0,50 puncte
8. Precizați durata perioadei de carantină și observare, conform Legii nr. 254/2013?
ART. 44
(1)

După primirea în penitenciar, persoanele condamnate se repartizează în secția de carantină

și observare, pentru o perioadă de 21 de zile.
0,50 puncte

9. De câte vizite pot beneficia lunar persoanele condamnate clasificate în regimul

maximă siguranță, conform HG nr. 157/2016?
ART. 142
(1) Numărul de vizite la care au dreptul deținuții este
e) deținuții cărora li se aplică regimul de maximă siguranță beneficiază lunar de 3 vizite;
0,50 puncte
10. Menționați care sunt condițiile privind cazarea deținuților clasificați în regimul închis,

conform HG nr. 157/2016.
ART. 67
(1)

Cazarea deținuților din regimul închis se realizează, de regulă, în comun, în conformitate cu

art. 111. (0,25 puncte)
(3) Camerele de deținere sunt permanent închise și asigurate. (0,25 puncte)
(4) Hrana se servește, de regulă, în săli de mese sau în camerele de deținere. (0,25 puncte)

0,75 puncte

11. Menționați situațiile în care încetează refuzul de hrană, conform Legii nr. 254/2013?
ART. 55
Încetarea refuzului de hrană a persoanei condamnate are loc în următoarele situații:
a) declarație scrisă sau verbală; (0,25 puncte)
b) acceptarea hranei, care este oferită zilnic, la orele fixate, de administrația penitenciarului; (0,25
puncte)
c) constatarea faptului că s-a alimentat, în mod direct ori pe baza investigațiilor sau determinărilor
clinice de specialitate. (0,25 puncte)
0,75 puncte
12. Enumerați tipurile de

recompense care pot fi acordate persoanelor condamnate,

conform Legii nr. 254/2013.
ART. 98*)
Tipurile recompenselor
(1) Persoanelor condamnate care au o bună conduită și au dovedit stăruință în muncă sau în cadrul
activităților educative, moral-religioase, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică și asistență
socială, al instruirii școlare și al formării profesionale li se pot acorda următoarele recompense:
a) ridicarea unei sancțiuni disciplinare aplicate anterior; (0,10 puncte)
b) suplimentarea numărului convorbirilor on-line; (0,10 puncte)
c) suplimentarea drepturilor la pachete și/sau vizite; (0,10 puncte)
d) suplimentarea dreptului la vizită intimă, cu îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 69, cu excepția
alin. (1) lit. d); (0,10 puncte)
e) permisiunea de ieșire din penitenciar pentru o zi (0,10 puncte), dar nu mai mult de 15 zile pe an;
(0,10 puncte)
f) permisiunea de ieșire din penitenciar pe o durată de cel mult 5 zile (0,10 puncte), dar nu mai mult
de 25 de zile pe an; (0,10 puncte)
g) permisiunea de ieșire din penitenciar pe o durată de cel mult 10 zile (0,10 puncte), dar nu mai mult
de 30 de zile pe an. (0,10 puncte)
1 punct

13. Enumerați 5 situații prin care încetează raporturile de serviciu ale funcționarilor

publici cu statut special din sistemul administrației penitencare, conform Legii nr. 293/2004.
ART. 61
Raporturile de serviciu ale funcționarilor publici cu statut special încetează prin:
a) demisie;
b) transfer;
c) destituire din funcție;
d) pensionare, în condițiile legii;
e) împlinirea vârstei prevăzute la art. 65 alin. (1) sau (2);
f) deces;
g) desființarea unității ori mutarea acesteia în altă localitate, în cazul în care ofițerul sau agentul nu
acceptă să o urmeze;
h) reducerea personalului unității prin desființarea unor posturi de natura celui ocupat de ofițerul sau
agentul în cauză, ca urmare a reorganizării, în cazul în care acesta refuză oferta conducerii unității de
trecere în altă funcție;
i) revocarea actului de numire în funcție, ca urmare a refuzului depunerii jurământului de credință;
j) ca urmare a constatării nulității actului de numire în funcție, de la data rămânerii definitive a hotărârii
judecătorești prin care nulitatea a fost constatată.
Se vor acorda 0,20 puncte pentru fiecare situație de încetare a raporturilor de serviciu enumerată corect
dar nu mai mult de 1 punct
1 punct
Un punct se acordă din oficiu

TOTAL 10 puncte

