SUBIECTE
proba scrisă de verificare a cunoştinţelor teoretice pentru ocuparea posturilor vacante
de agent operativ
Subiectul 1
Enumerați situațiile în care directorul locului de deținere poate dispune cazarea în
camera de protecție în conformitate cu prevederile art. 24 din H.G. nr.157/2016 pentru
aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și
a mãsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.
Răspuns:
a) autovătămare corporală sau suicid; - 0,30p
b) rănirea altei persoane, dacă nu există posibilitatea separării acestora; 0,35p
c) distrugerea de bunuri ori tulburarea în mod grav a ordinii. 0,35p
Punctaj: 0,35 p x 3 = 1 p
Subiectul 2
Care este numărul si periodicitatea vizitelor, la care au dreptul deţinuţii conform art.
142,alin.(1) din HG 157/2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr.
254/2013,privind executarea pedepselor şi măsurilor privative de libertate dispuse de
organele judiciare în cursul procesului penal.
Răspuns:
a) deţinuţii cărora li se aplică regimul deschis beneficiază lunar de 6 vizite; - 0,25p
b) deţinuţii cărora li se aplică regimul semideschis beneficiază lunar de 5 vizite; - 0,25p
c) deţinuţii pentru care nu s-a stabilit încă regimul de executare a pedepsei beneficiază lunar
de 5 vizite; - 0,25p
d) deţinuţii cărora li se aplică regimul închis beneficiază lunar de 5 vizite; - 0,25p
e) deţinuţii cărora li se aplică regimul de maximă siguranţă beneficiază lunar de 3 vizite; 0,25p
f) femeile gravide ori care au născut pentru perioada în care îngrijesc copilul în locul de
deţinere, beneficiază lunar de 8 vizite. - 0,25p
Punctaj: 0,25 p x 6 = 1,5 p

Subiectul 3
Enumerați 8 (opt) dintre obligațiile persoanelor condamnate, conform art. 81 din Legea
254/2013 privind executarea pedepselor și a mãsurilor privative de libertate dispuse de
organele judiciare în cursul procesului penal.
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Răspuns:
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; - 0,25 p
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 p
c) să se conformeze dispoziţiilor date de organele judiciare; - 0,25 p
d) să respecte regulile de igienă individuală şi colectivă în camera de deţinere şi în alte spaţii
comune, precum şi indicaţiile medicului; - 0,25 p
e) să întreţină în mod corespunzător bunurile încredinţate de administraţia penitenciarului şi
bunurile din dotarea unităţilor unde prestează munca; - 0,25 p
f) să respecte programul zilnic; - 0,25 p
g) să respecte repartizarea pe camerele de deţinere; - 0,25 p
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 p
k) să declare, conform realităţii, nivelul de instruire şcolară sau pregătire profesională; 0,25 p
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 p
Notă : Oricare dintre obligaţiile de mai sus va fi punctată cu 0,25 puncte
Punctaj: 0,25 p x 8 = 2 p

Subiectul 4
Enumerați recompensele care se pot acorda persoanelor condamnate, conform
prevederilor articolului 98 din Legea 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor
privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.
Răspuns:
a) ridicarea unei sancţiuni disciplinare aplicate anterior; - 0,15 p
b) suplimentarea numărului convorbirilor on-line; - 0,15 p
c) suplimentarea drepturilor la pachete şi/sau vizite; - 0,15 p
d) suplimentarea dreptului la vizită intimă, cu îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 69, cu
excepția alin. 1 lit. d; - 0,15 p
e) permisiunea de ieşire din penitenciar pentru o zi, dar nu mai mult de 15 zile pe an; - 0,30 p
f) permisiunea de ieşire din penitenciar pe o durată de cel mult 5 zile, dar nu mai mult de 25
de zile pe an; - 0,30 p
g) permisiunea de ieşire din penitenciar pe o durată de cel mult 10 zile, dar nu mai mult de 30
de zile pe an. - 0,30 p
Punctaj: 0,15 p x 4 + 0,30p x 3 = 1,5 p
2/2

Subiectul 5
Precizați sancțiunile disciplinare care pot fi aplicate funcționarului public cu statut
special din sistemul administrației penitenciare, conform art. 70 din Legea 293/2004
Republicatã privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Naționalã
a Penitenciarelor.
Răspuns:
a) mustrarea scrisă; - 0,10 puncte
b) diminuarea drepturilor salariale pentru funcţia îndeplinită cu 5 - 10% pe o perioadă de 1 - 3
luni; - 0,20 p
c) amânarea avansării în grade profesionale sau funcţii superioare, pe o perioadă de la 1 la 2
ani; - 0,20 p
d) trecerea într-o funcţie inferioară, până la cel mult nivelul de bază al gradului profesional
deţinut; - 0,20 p
e) revocarea din funcţia de conducere; - 0,15 p
f) destituirea din sistemul administraţiei penitenciare. - 0,15 p
Punctaj: 0,10 p + 0,20p x 3 + 0,15p x 2 = 1p
Subiectul 6
Care sunt principiile care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici din
sistemul administraţiei penitenciare, conform art. 2 din Ordinul ministrului justiţiei
nr.2794/C/2004, pentru aprobarea Codului deontologic al personalului din sistemul
administraţiei penitenciare.
Răspuns:
a) supunerea deplină faţă de lege - 0,15p
b) respectarea drepturilor persoanelor private de libertate, în condiţiile prevăzute de lege; 0,15p
c) egalitatea şanselor; - 0,10 p
d) responsabilitate şi imparţialitate; - 0,15p
e) eficacitate în serviciul intereselor generale ale societăţii; - 0,15p
f) eficienţă în utilizarea resurselor; - 0,15p
g) ierarhia organizatorică şi funcţională; - 0,15p
Punctaj: 0,10p+0,15px6= 1 p

Subiectul 7
Enumerați situațiile în care pot fi folosite mijloacele de imobilizare, conform art. 16,
alin. (1) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de
libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.
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Răspuns:
a) pentru a împiedica evadarea în timpul deplasării deţinuţilor; - 0.30 p
b) pentru a proteja deţinuţii de autovătămare sau pentru a preveni vătămarea altor persoane
ori producerea de pagube; - 0.30 p
c) pentru restabilirea ordinii şi disciplinei, ca urmare a opunerii sau împotrivirii deţinuţilor la o
dispoziţie a organelor judiciare sau personalului locului de deţinere. - 0.40 p
Punctaj:0,30px2+0,40p=1 p

Se acordă 1 punct din oficiu.
Timp de lucru 3(trei) ore.
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