GRILA DE CORECTARE
LA PROBA SCRISĂ DE EXAMINARE A CUNOȘTINȚELOR TEORETICE
Agent operativ
1. Enumerați 5 (cinci) dintre obligațiile funcționarilor publici cu statut
special din sistemul administrației penitenciare, conform Legii nr.
293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din
Administrația Națională a Penitenciarelor.
Baza

legală:

Art.

48,

din

Legea

nr.

293/2004

privind

Statutul

funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a
Penitenciarelor.
Punctaj: 2 p – se acorda 0,40 p pentru fiecare obligație a funcționarilor
publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare
a) să cunoască şi să respecte principiile generale prevăzute de Constituţie şi de
celelalte legi, precum şi să apere valorile democraţiei;
b) să respecte şi să protejeze viaţa, sănătatea şi demnitatea persoanelor private de
libertate, drepturile şi libertăţile acestora;
c) să împiedice orice acţiune care presupune discriminare pe criterii de etnie, rasă,
limbă, naţionalitate, sex, apartenenţă sindicală şi religie;
d) să execute, cu profesionalism şi în termenul stabilit, toate atribuţiile de serviciu
stabilite prin fişa postului, precum şi dispoziţiile date de conducătorii ierarhici;
e) să fie disciplinat, respectuos şi corect faţă de şefi, colegi sau subalterni şi să
respecte ierarhia conferită de funcţia şi gradul profesional deţinute;
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;
g) să manifeste preocupare şi interes pentru perfecţionarea nivelului de instruire
profesională;
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;
i) să se abţină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor lui politice în
exercitarea atribuţiilor ce îi revin;
j) să se conformeze dispoziţiilor 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 şi în afara acestuia, în situaţii
temeinic justificate;
m) să informeze şeful ierarhic despre existenţa unui conflict de interese privind
exercitarea atribuţiilor de serviciu, în condiţiile legii;

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;
o) la instituirea stării de urgenţă sau a stării de asediu ori în caz de mobilizare şi
război, personalul va acţiona conform legii;
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;
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;
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
2. Enumerați gradele profesionale ale agenţilor 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 pct. B, din Legea nr. 293/2004 privind Statutul
funcționarilor

publici

cu

statut

special

din

Administrația

Națională

a

Penitenciarelor.
Punctaj: 1,50 p - se punctează cu 0,30 p pentru fiecare grad profesional
menționat
a) agent şef principal de penitenciare; 0,30 p
b) agent şef de penitenciare; 0,30 p
c) agent şef adjunct de penitenciare; 0,30 p
d) agent principal de penitenciare; 0,30 p
e) agent de penitenciare; 0,30 p
3. Căror categorii de persoane condamnate nu li se aplică regimul de
maximă siguranță, conform Legii nr. 254/2013 ?
Baza legală: Art. 35, alin. 1 din Legea 254/2013
Punctaj: 1,5 p – se puncteaza 0,5 p pentru fiecare categorie de
persoane condamnate menționată
a) care au împlinit vârsta de 65 de ani; 0,50 p
b) femeilor însãrcinate sau care au în îngrijire un copil în vârstã de pânã la un an;
0,50 p

c) persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, precum și celor cu afecțiuni
locomotorii grave. 0,50 p
4. În ce situații se poate acorda permisiunea de ieșire din penitenciar
persoanelor condamnate, conform Legii nr. 254/2013?
Baza legală: Art. 99, alin. 1 din Legea nr. 254/2013
Punctaj: 1,50 p – se acorda 0,30 p pentru fiecare dintre situatiile
mentionate
a) prezentarea persoanei condamnate, în vederea ocupãrii unui loc de muncã dupã
punerea în libertate; 0,30 p
b) susținerea unui examen de cãtre persoana condamnatã; 0,30 p
c) menținerea relațiilor de familie ale persoanei condamnate; 0,30 p
d) pregãtirea reintegrãrii sociale a persoanei condamnate; 0,30 p
e) participarea persoanei condamnate la înhumarea soțului sau soției, unui copil,
pãrinte, frate sau sorã ori bunic sau bunicã. 0,30 p
5. Precizați definiția pecheziției, conform Legii nr. 254/2013.
Baza legală: Art. 19, alin. 2 din Legea nr. 254/2013
Punctaj: 1 p
Percheziția este acțiunea prin care se realizeazã un control amãnunțit asupra
deținuților, echipamentului, bagajelor, cazarmamentului, camerelor de deținere și tuturor
locurilor unde aceștia au acces.

6. Enumerați 10 (zece) dintre drepturile persoanelor private de libertate,
prevăzute și garantate, conform Legii nr. 254/2013.
Baza legală: Legea nr. 254/2013
Punctaj : 1,50p – se acorda 0,15 p pentru fiecare drept al persoanelor
private de libertate mentionat, conform Legii nr. 254/2013
-

Libertatea conștiinței, a opiniilor și libertatea credințelor religioase
Dreptul la informație
Dreptul la consultarea documentelor cu caracter personal
Asigurarea exercitãrii dreptului la asistențã juridicã

- Dreptul de petiționare și dreptul la corespondențã
- Dreptul la convorbiri telefonice
- Dreptul la comunicãri on-line

- Dreptul la plimbare zilnicã
- Dreptul de a primi vizite și dreptul de a fi informat cu privire la situațiile familiale
deosebite
- Dreptul la vizitã intimã
- Dreptul de a primi, cumpãra și a deține bunuri
- Dreptul la asistențã medicalã, tratament și îngrijiri
- Dreptul la asistențã diplomaticã
- Dreptul la încheierea cãsãtoriei
- Dreptul de a vota
- Dreptul la odihnã și repausul sãptãmânal
- Dreptul la muncã
- Dreptul la învãțãmânt
- Dreptul la hranã, ținutã, cazarmament și condiții minime de cazare

Total punctaj = 9 puncte
Se acordă 1 punct din oficiu

