SUBIECTE DE LA CONCURSUL DE OCUPARE DIN SURSĂ EXTERNĂ A
POSTURILOR DE AGENT OPERATIV (BĂRBAȚI ȘI FEMEI)
Subiectul nr. 1: Situații când se consideră că deținutul a ieșit din refuz de hrană,
conform art. 55 din Legea nr. 254/3013. (1,80 puncte)
Răspuns: Încetarea refuzului de hrană a persoanei condamnate are loc în următoarele
situaţii:
a) declaraţie scrisă sau verbală; (0,60 p)
b) acceptarea hranei, care este oferită zilnic, la orele fixate, de administraţia
penitenciarului; (0,60 p)
c) constatarea faptului că s-a alimentat, în mod direct ori pe baza investigaţiilor sau
determinărilor clinice de specialitate. (0,60 p)
Subiectul nr. 2: Enumerați cinci interdicții ale deținuților, conform art. 82 din Legea
nr. 254/2013. (2 puncte)
Răspuns: Persoanelor condamnate le sunt interzise:
a) exercitarea sau încercarea de exercitare de acte de violenţă asupra personalului,
persoanelor care execută misiuni în penitenciar sau care se află în vizită, asupra
celorlalte persoane condamnate, precum şi asupra oricăror altor persoane; (0,40 p)
b) organizarea, sprijinirea sau participarea la revolte, răzvrătiri, acte de nesupunere
pasive sau active ori alte acţiuni violente, în grup, de natură să pericliteze ordinea,
disciplina şi siguranţa penitenciarului; (0,40 p)
c) iniţierea sau participarea la acte de sustragere de la executarea pedepselor
privative de libertate; (0,40 p)
d) introducerea în penitenciar, producerea, deţinerea, comercializarea sau consumul
de stupefiante, băuturi alcoolice ori de substanţe toxice sau ingerarea de medicamente
fără prescripţie medicală, de natură să creeze tulburări de comportament; (0,40 p)
e) sustragerea în orice mod de la executarea unei sancţiuni disciplinare; (0,40 p)
f) instigarea altor persoane condamnate la săvârşirea de abateri disciplinare; (0,40 p)
g) stabilirea de relaţii cu persoane condamnate sau persoane din interiorul ori
exteriorul penitenciarului, cu scopul de a împiedica înfăptuirea justiţiei sau aplicarea
normelor regimului de executare a pedepselor privative de libertate; (0,40 p)
h) sustragerea sau distrugerea unor bunuri sau valori de la locul de muncă ori
aparţinând penitenciarului, personalului, persoanelor care execută activităţi în
penitenciar sau se află în vizită, precum şi a bunurilor aparţinând altor persoane, inclusiv
celor condamnate; (0,40 p)
i) prezenţa în zone interzise sau la ore nepermise în anumite spaţii din penitenciar,
stabilite prin regulamentul de ordine interioară, precum şi nerespectarea orei de revenire
în penitenciar; (0,40 p)

j) introducerea în penitenciar, procurarea, confecţionarea, deţinerea, schimbul,
primirea, utilizarea sau transmiterea de arme, materiale explozive, obiecte şi substanţe
care pun în pericol siguranţa penitenciarului, misiunilor sau a persoanelor, bani,
medicamente, telefoane mobile, accesorii ale telefoanelor mobile, bunuri sau alte valori,
în alte condiţii decât cele admise; (0,40 p)
k) substituirea identităţii unei alte persoane; (0,40 p)
l) împiedicarea, cu intenţie, a desfăşurării programelor şi activităţilor care se
derulează în penitenciar; (0,40 p)
m) oferirea sau darea de bani ori alte foloase personalului penitenciarului; (0,40 p)
n) obţinerea sau încercarea de obţinere, prin violenţă, constrângere, promisiuni,
servicii, cadouri sau alte mijloace, de avantaje morale ori materiale de la personal, de la
persoanele care execută misiuni în penitenciar sau care se află în vizită ori de la
celelalte persoane condamnate, precum şi de la orice altă persoană; (0,40 p)
o) comunicarea cu exteriorul penitenciarului, în alte condiţii şi prin alte metode decât
cele stabilite prin reglementările în vigoare; (0,40 p)
p) ameninţarea personalului, a persoanelor care execută misiuni în penitenciar sau
care se află în vizită, a celorlalte persoane condamnate, precum şi a oricăror altor
persoane; (0,40 p)
q) utilizarea în mod necorespunzător sau în alte scopuri a bunurilor puse la dispoziţie
de administraţia penitenciarului; (0,40 p)
r) tulburarea orarului zilnic sau a liniştii, inclusiv după ora stingerii până la deşteptare;
(0,40 p)
s) exprimarea, în public, prin gesturi sau acte obscene ori care atrag oprobriul; (0,40
p)
ş) împiedicarea sau încercarea împiedicării aflării adevărului în cazul incidentelor
petrecute în penitenciar; (0,40 p)
t) desfăşurarea de acţiuni care urmăresc aducerea de prejudicii administraţiei
penitenciarului sau altor persoane; (0,40 p)
ţ) autoagresiunea în orice mod şi prin orice mijloace; (0,40 p)
u) practicarea jocurilor de noroc cu scopul de a obţine foloase; (0,40 p)
v) fumatul în alte locuri decât cele permise; (0,40 p)
x) orice manifestare cu caracter discriminatoriu, care aduce atingere demnităţii umane
prin deosebirea, excluderea, restricţia sau preferinţa pe bază de rasă, naţionalitate,
etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenenţă politică, avere, origine
socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infecţie HIV/SIDA, precum şi
orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii,
folosinţei sau exercitării în condiţii de egalitate a drepturilor fundamentale; (0,40 p)
y) desfăşurarea oricăror altor acţiuni interzise prin prezenta lege. (0,40 p)
Subiectul nr. 3: Dreptul la odihnă și repaus săptămânal, conform art. 170 din HG nr.
157/2016. (1,20 puncte)
Răspuns: Dreptul la odihnă şi repausul săptămânal
(1) Deţinuţilor li se asigură minimum 7 ore de somn pe zi. (0,40 p)

(2) Deţinuţii care muncesc au dreptul la repaus săptămânal, potrivit legislaţiei muncii.
(0,40 p)
(3) Zilele de sărbători legale sunt considerate zile de repaus. (0,40 p)
Subiectul nr. 4: Criterii privind vulnerabilitatea deținuților, conform art. 34 al (1) din
HG nr. 157/2016. (0,80 puncte)
Răspuns) Criteriile privind vulnerabilitatea deţinuţilor sunt:
a) orientarea sexuală; (0,08 p)
b) dizabilităţile; (0,08 p)
c) tulburările psihice; (0,08 p)
d) etnia; (0,08 p)
e) infectarea cu HIV/SIDA; (0,08 p)
f) săvârşirea de infracţiuni asupra minorilor sau asupra integrităţii şi libertăţii sexuale;
(0,08 p)
g) situaţia sociofamilială deosebită, lipsa sprijinului din partea mediului de suport,
statutul socioeconomic diminuat sau situaţia socioeconomică mult peste medie; (0,08 p)
h) profesia sau funcţia deţinută anterior arestării; (0,08 p)
i) oferirea de informaţii instituţiilor cu atribuţii de ordine publică şi siguranţă naţională
cu privire la săvârşirea unei infracţiuni sau abateri disciplinare; (0,08 p)
j) orice alte asemenea situaţii, stări sau împrejurări care pot vulnerabiliza deţinutul.
(0,08 p)
Subiectul nr. 5: Enumerate cinci drepturi ale funcționarilor publici cu statut special
din sistemul administrației penitenciare, conform art. 36 din Legea 293/2004,
republicată. (2 puncte)
Răspuns: Funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare
are dreptul la:
a) salariu lunar, compus din salariul de bază, indemnizaţii, sporuri, precum şi premii şi
prime, ale căror cuantumuri se stabilesc prin lege. Salariul de bază cuprinde salariul
corespunzător funcţiei îndeplinite, gradului profesional deţinut, gradaţiile, sporurile
pentru misiune permanentă şi, după caz, indemnizaţia de conducere şi salariul de merit;
(0,40 p)
b) ajutoare şi alte drepturi băneşti, ale căror cuantumuri se stabilesc prin lege; (0,40
p)
c) uniformă şi echipament specific, alocaţii pentru hrană, asistenţă medicală şi
psihologică, medicamente, proteze stomatologice şi dispozitive medicale destinate
recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale, în mod gratuit, în condiţiile stabilite
prin hotărâre a Guvernului****) şi ale respectării dispoziţiilor legale privind plata
contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate; (0,40 p)
d) locuinţe de serviciu şi de intervenţie, în condiţiile legii; (0,40 p)

e) concedii de odihnă, concedii de studii, învoiri plătite şi concedii fără plată, în condiţii
stabilite prin hotărâre a Guvernului*****);(0,40 p)
f) o primă de concediu egală cu salariul de bază din luna anterioară plecării în
concediu, pe lângă drepturile salariale aferente lunii în care se efectuează concediul;
g) concedii medicale, concedii de maternitate, pentru creşterea copilului până la
vârsta de 2 ani sau a copilului cu handicap până la vârsta de 3 ani, precum şi pentru alte
situaţii, în condiţiile stabilite de lege; (0,40 p)
h) bilete de odihnă, tratament şi recuperare, în condiţiile stabilite prin hotărâre a
Guvernului*); odihna, tratamentul şi recuperarea se pot face şi în centrele aparţinând
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau ale Ministerului Justiţiei; (0,40 p)
i) pensii, în condiţii stabilite prin lege specială; (0,40 p)
j) indemnizaţii de instalare, de mutare, de delegare sau detaşare, precum şi
decontarea cheltuielilor de cazare, în condiţiile stabilite de lege; (0,40 p)
k) decontarea cheltuielilor de transport, în cazul deplasării în interes de serviciu, în
cazul mutării în alte localităţi, în cazul deplasării de la domiciliu la locul de muncă când
domiciliază în altă localitate decât cea în care îşi desfăşoară activitatea până la 70 km
şi, o dată pe an, pentru efectuarea concediului de odihnă, precum şi în alte situaţii, în
condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului**);(0,40 p)
l) încadrarea activităţii în condiţii deosebite, speciale sau alte condiţii de muncă,
potrivit legii; (0,40 p)
m) portul permanent al armamentului din dotare sau achiziţionat personal, în condiţiile
legii; (0,40 p)
n) beneficiază de despăgubiri acordate din fondurile bugetare ale Ministerului Justiţiei,
în cazul în care viaţa, sănătatea ori bunurile sale, ale soţului/soţiei şi ale copiilor aflaţi în
întreţinerea sa sunt afectate în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu
acestea. Despăgubirile menţionate se acordă în condiţiile stabilite prin hotărâre a
Guvernului; (0,40 p)
o) tratament medical în străinătate pentru afecţiuni medicale contractate în timpul
exercitării profesiei, dacă nu pot fi tratate în ţară, în condiţiile stabilite prin hotărâre a
Guvernului; (0,40 p)
p) consultanţă juridică prin avocat, asigurată de unitate, la cerere, în cazul cercetării
penale, urmăririi penale sau judecării sale pentru fapte comise în timpul ori în legătură
cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, potrivit metodologiei aprobate prin ordin al
ministrului justiţiei. (0,40 p)
Subiectul nr. 6: Cazurile când se poate acorda permisiunea de ieșire din
penitenciar, conform art. 99 al (1) din Legea 254/2013. (1,20 puncte)
Răspuns: 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; (0,24 p)
b) susţinerea unui examen de către persoana condamnată; (0,24 p)
c) menţinerea relaţiilor de familie ale persoanei condamnate; (0,24 p)
d) pregătirea reintegrării sociale a persoanei condamnate; (0,24 p)

e) participarea persoanei condamnate la înhumarea soţului sau soţiei, unui copil,
părinte, frate sau soră ori bunic sau bunică. (0,24 p)

1(unu) punct se acordă din oficiu conform O.M.J. nr. 2478/C/2010.

