PROBA SCRISĂ DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR TEORETICE
la concursul organizat
pentru ocuparea din sursă externă a posturilor vacante de agent operativ

GRILĂ CORECTARE - SUBIECTE
TIMP ALOCAT – 3 ORE

1.Enumeraţi 5 interdicţii ale persoanelor private de libertate, conform art. 82 din
Legea nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor
privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.
Punctaj: 2,00 puncte
Se va acorda punctajul de 0,40 puncte pentru fiecare interdicție corect
enumerată din următoarele, în limita maximă a punctajului acordat
subiectului:
ART. 82
Interdicţiile persoanelor private de libertate
Persoanelor condamnate le sunt interzise:
0,20 puncte
a) exercitarea sau încercarea de exercitare de acte de violenţă asupra personalului
,
0,10 puncte
persoanelor care execută misiuni în penitenciar sau care se află în vizită
, asupra celorlalte
0,10 puncte
persoane condamnate, precum şi asupra oricăror altor persoane
;
b) organizarea, sprijinirea sau participarea la revolte, răzvrătiri, acte de nesupunere pasive sau
0,20 puncte
active
ori alte acţiuni violente, în grup, de natură să pericliteze ordinea, disciplina şi siguranţa
0,20 puncte
penitenciarului
;
c) iniţierea sau participarea la acte de sustragere de la executarea pedepselor privative de
0,40 puncte
libertate
;
d) introducerea în penitenciar, producerea, deţinerea, comercializarea sau consumul de
0,20 puncte
0,10 puncte
stupefiante
, băuturi alcoolice ori de substanţe toxice
sau ingerarea de medicamente
0,10 puncte
fără prescripţie medicală, de natură să creeze tulburări de comportament
;
0,40 puncte
e) sustragerea în orice mod de la executarea unei sancţiuni disciplinare
;
0,40 puncte
f) instigarea altor persoane condamnate la săvârşirea de abateri disciplinare
;
0,10 puncte
g) stabilirea de relaţii cu persoane condamnate
sau persoane din interiorul ori exteriorul
0,10 puncte
0,10 puncte
penitenciarului
, cu scopul de a împiedica înfăptuirea justiţiei
sau aplicarea normelor
0,10 puncte
regimului de executare a pedepselor privative de libertate
;
0,10 puncte
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
0,20 puncte
0,10 puncte
vizită
, precum şi a bunurilor aparţinând altor persoane, inclusiv celor condamnate
;
0,15 puncte
i) prezenţa în zone interzise sau la ore nepermise în anumite spaţii din penitenciar
, stabilite
0,10 puncte
prin regulamentul de ordine interioară
, precum şi nerespectarea orei de revenire în
0,15 puncte
penitenciar
;
j) introducerea în penitenciar, procurarea, confecţionarea, deţinerea, schimbul, primirea,
0,20 puncte
utilizarea
sau transmiterea de arme, materiale explozive, obiecte şi substanţe care pun în
pericol siguranţa penitenciarului, misiunilor sau a persoanelor, bani, medicamente, telefoane mobile,
0,20 puncte
accesorii ale telefoanelor mobile, bunuri sau alte valori, în alte condiţii decât cele admise
;
0,40 puncte
k) substituirea identităţii unei alte persoane
;
l) împiedicarea, cu intenţie, a desfăşurării programelor şi activităţilor care se derulează în
0,40 puncte
penitenciar
;
0,40 puncte
m) oferirea sau darea de bani ori alte foloase personalului penitenciarului
;
n) obţinerea sau încercarea de obţinere, prin violenţă, constrângere, promisiuni, servicii, cadouri
0,20 puncte
sau alte mijloace
, de avantaje morale ori materiale de la personal, de la persoanele care
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execută misiuni în penitenciar sau care se află în vizită ori de la celelalte persoane condamnate,
0,20 puncte
precum şi de la orice altă persoană
;
o) comunicarea cu exteriorul penitenciarului, în alte condiţii şi prin alte metode decât cele stabilite
0,40 puncte
prin reglementările în vigoare
;
p) ameninţarea personalului, a persoanelor care execută misiuni în penitenciar sau care se află în
0,40 puncte
vizită, a celorlalte persoane condamnate, precum şi a oricăror altor persoane
;
q) utilizarea în mod necorespunzător sau în alte scopuri a bunurilor puse la dispoziţie de
0,40 puncte
administraţia penitenciarului
;
0,40 puncte
r) tulburarea orarului zilnic sau a liniştii, inclusiv după ora stingerii până la deşteptare
;
0,40 puncte
s) exprimarea, în public, prin gesturi sau acte obscene ori care atrag oprobriul
;
ş) împiedicarea sau încercarea împiedicării aflării adevărului în cazul incidentelor petrecute în
0,40 puncte
penitenciar
;
t) desfăşurarea de acţiuni care urmăresc aducerea de prejudicii administraţiei penitenciarului sau
0,40 puncte
altor persoane
;
0,40 puncte
ţ) autoagresiunea în orice mod şi prin orice mijloace
;
0,40 puncte
u) practicarea jocurilor de noroc cu scopul de a obţine foloase
;
0,40 puncte
v) fumatul în alte locuri decât cele permise
;
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,
0,20 puncte
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
0,20 puncte
drepturilor fundamentale
;
0,40 puncte
y) desfăşurarea oricăror altor acţiuni interzise prin prezenta lege
.

2. Enumeraţi 5 principii care guvernează conduita profesională a funcţionarilor
publici din sistemul administraţiei penitenciare, conform art. 2 din Ordinul nr.
2794/C din 8 octombrie 2004 pentru aprobarea Codului deontologic al personalului
din sistemul administraţiei penitenciare.
Punctaj: 1,00 puncte
Se va acorda punctajul de 0,20 puncte pentru fiecare principiu corect
enumerat din următoarele, în limita maximă a punctajului acordat subiectului:
ART. 2
Principiile care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici din sistemul administraţiei
penitenciare sunt:
0,20 puncte
a) supunerea deplină faţă de lege;
0,10 puncte
0,10
b) respectarea drepturilor persoanelor private de libertate,
în condiţiile prevăzute de lege;
puncte

0,20 puncte

c) egalitatea şanselor;
0,10 puncte
0,10 puncte
d) responsabilitate
şi imparţialitate;
0,20 puncte
e) eficacitate în serviciul intereselor generale ale societăţii;
0,20 puncte
f) eficienţă în utilizarea resurselor;
0,10 puncte
0,10 puncte
g) ierarhia organizatorică
şi funcţională.

3. Enumeraţi 5 criterii privind vulnerabilitatea deţinuţilor, conform art. 34 din
Hotărârea Guvernului 157/2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii
nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate
dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal.
Punctaj: 1,50 puncte
Se va acorda punctajul de 0,30 puncte pentru fiecare criteriu corect enumerat
din următoarele, în limita maximă a punctajului acordat subiectului:
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ART. 34
Criterii privind vulnerabilitatea deţinuţilor
(1) Criteriile privind vulnerabilitatea deţinuţilor sunt:
0,30 puncte
a) orientarea sexuală;
0,30 puncte
b) dizabilităţile;
0,30 puncte
c) tulburările psihice;
0,30 puncte
d) etnia;
0,30 puncte
e) infectarea cu HIV/SIDA;
0,15 puncte
0,15
f) săvârşirea de infracţiuni asupra minorilor
sau asupra integrităţii şi libertăţii sexuale;
puncte

0,15 puncte

g) situaţia sociofamilială deosebită, lipsa sprijinului din partea mediului de suport
, statutul
0,15 puncte
socioeconomic diminuat sau situaţia socioeconomică mult peste medie;
0,15 puncte
0,15 puncte
h) profesia
sau funcţia deţinută anterior arestării;
i) oferirea de informaţii instituţiilor cu atribuţii de ordine publică şi siguranţă naţională cu privire la
0,15 puncte
0,15 puncte
săvârşirea unei infracţiuni
sau abateri disciplinare;
0,30 puncte
j) orice alte asemenea situaţii, stări sau împrejurări care pot vulnerabiliza deţinutul.

4. Enumeraţi 5 recompense care se pot acorda persoanelor condamnate, conform
art. 98, alin. 1 din Legea nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor şi a
măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului
penal.
Punctaj: 1,50 puncte
Se va acorda punctajul de 0,30 puncte pentru fiecare recompensă corect
enumerată din următoarele, în limita maximă a punctajului acordat
subiectului:
ART. 98
Tipurile recompenselor
(1) Persoanelor condamnate care au o bună conduită şi au dovedit stăruinţă în muncă sau în
cadrul activităţilor educative, moral-religioase, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi
asistenţă socială, al instruirii şcolare şi al formării profesionale li se pot acorda următoarele
recompense:
0,30 puncte
a) ridicarea unei sancţiuni disciplinare aplicate anterior
;
0,30 puncte
b) suplimentarea numărului convorbirilor on-line
;
0,30 puncte
c) suplimentarea drepturilor la pachete şi/sau vizite
;
d) suplimentarea dreptului la vizită intimă, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 69, cu
0,30 puncte
excepţia alin. (1) lit. d)
;
0,15 puncte
0,15
e) permisiunea de ieşire din penitenciar pentru o zi
, dar nu mai mult de 15 zile pe an
puncte
;
0,15 puncte
f) permisiunea de ieşire din penitenciar pe o durată de cel mult 5 zile
, dar nu mai mult de 25
0,15 puncte
de zile pe an
;
0,15 puncte
g) permisiunea de ieşire din penitenciar pe o durată de cel mult 10 zile
, dar nu mai mult de
0,15 puncte
30 de zile pe an
.

5. Enumeraţi situaţiile în care funcţionarii publici cu statut special sunt în conflict de
interese, conform art. 50, alin. 1 din Legea nr. 293 din 28 iunie 2004 privind Statutul
funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor.
Punctaj: 1,50 puncte
Se va acorda punctajul de 0,50 puncte pentru fiecare situație corect
enumerată din următoarele, în limita maximă a punctajului acordat
subiectului:
ART. 50
(1) Funcţionarii publici cu statut special sunt în conflict de interese dacă se află în una dintre
următoarele situaţii:
a) sunt chemaţi să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la
0,30 puncte
0,10 puncte
persoane fizice şi juridice cu care sunt soţ/soţie
, rude de gradul I
sau, după caz, au
0,10 puncte
relaţii cu caracter patrimonial;
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b) sunt chemaţi să participe în cadrul unor comisii constituite, conform legii, din care face parte
0,25 puncte
0,25 puncte
soţul/soţia
sau o rudă de gradul I
;
c) interesele lor patrimoniale, ale soţului sau rudelor lor de gradul I pot influenţa deciziile pe care
0,50 puncte
trebuie să le ia în exercitarea atribuţiilor de serviciu.

6. Menţionaţi tipurile regimurilor de executare a pedepselor privative de libertate,
conform art. 31, alin. 1 din Legea nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea
pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în
cursul procesului penal.
Punctaj: 1,00 puncte
Se va acorda punctajul de 0,25 puncte pentru fiecare tip de regim de
executare corect enumerat din următoarele:
ART. 31
Tipurile regimurilor de executare a pedepselor privative de libertate
(1) Regimurile de executare a pedepselor privative de libertate sunt, în ordinea descrescătoare a
gradului de severitate, următoarele:
0,25 puncte
a) regimul de maximă siguranţă
;
0,25 puncte
b) regimul închis
;
0,25 puncte
c) regimul semideschis
;
0,25 puncte
d) regimul deschis
.

7. Menționați situațiile în care directorul penitenciarului poate refuza, prin decizie
motivată, efectuarea vizitei solicitate, conform art. 141, alin. 1 din Hotărârea
Guvernului 157/2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr.
254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse
de organele judiciare în cursul procesului penal.
Punctaj: 0,50 puncte
Se va acorda punctajul de 0,10 puncte pentru fiecare situație corect
enumerată din următoarele:
ART. 141
Refuzul acordării vizitei şi întreruperea vizitei
(1) Directorul penitenciarului poate refuza, prin decizie motivată, efectuarea vizitei solicitate, în
următoarele situaţii:
a) au fost descoperite armament, muniţie, substanţe halucinogene, droguri, medicamente ori alte
0,10
obiecte interzise asupra vizitatorilor, pe care nu le-au declarat înainte de începerea controlului
puncte
;
0,10 puncte
b) vizitatorii pot avea o influenţă negativă asupra comportamentului deţinuţilor
;
0,10 puncte
c) vizitatorii se află în stare de ebrietate
;
d) există date şi informaţii potrivit cărora vizitatorii ar putea periclita siguranţa, ordinea şi
0,10 puncte
disciplina în locul de deţinere
;
0,10 puncte
e) vizitatorii nu se supun controlului de specialitate
.

Din oficiu: 1 punct
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