Grilă de corectare
- Agent operativ –
1) Enumerați 5 (cinci) principii care guvernează conduita profesională a funcţionarilor
publici din sistemul administraţiei penitenciare, conform OMJ 2794/2004 pentru
aprobarea

Codului

deontologic

al

personalului

din

sistemul

penitenciare.

administraţiei
1p

Răspunsul corect va include oricare 5 dintre principiile de mai jos:
a) supunerea deplină faţă de lege -0,20 p
b) respectarea drepturilor persoanelor private de libertate, în condiţiile prevăzute de
lege; -0,20 p
c) egalitatea şanselor; -0,20 p
d) responsabilitate-0,10 p şi imparţialitate -010 p; -0,20 p
e) eficacitate în serviciul intereselor generale ale societăţii -0,20 p
f) eficienţă în utilizarea resurselor -0,20 p
g) ierarhia organizatorică-0,10 p şi funcţională-0,10 p -0,20 p
2) Enumerați 5 (cinci) obligații ale funcţionarului public cu statut special din sistemul
administraţiei penitenciare, conform Legii Nr. 293/ 2004 privind Statutul funcţionarilor
publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor.

2p

Răspunsul corect va include oricare 5 dintre obligațiile de mai jos:
a) să cunoască-0,10 p şi să respecte -0,10 p principiile generale prevăzute de Constituţie
şi de celelalte legi-0,10 p, precum şi să apere valorile democraţiei-0,10 p; -0,40 p
b) să respecte şi să protejeze viaţa-0,10 p, sănătatea şi demnitatea persoanelor private
de libertate-0,10 p, drepturile-0,10 p şi libertăţile acestora-0,10 p ; -0,40 p
c) să împiedice orice acţiune care presupune discriminare-0,20 p pe criterii de etnie,
rasă, limbă, naţionalitate, sex, apartenenţă sindicală şi religie0,20p ; -0,40 p
d) să execute, cu profesionalism şi în termenul stabilit, toate atribuţiile de serviciu
stabilite prin fişa postului0,20p, precum şi dispoziţiile date de conducătorii ierarhici0,20p ; 0,40 p
e) să fie disciplinat, respectuos şi corect faţă de şefi, colegi sau subalterni 0,20p şi să
respecte ierarhia conferită de funcţia şi gradul profesional deţinute0,20p; -0,40 p
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 serviciul0,20p, îndeosebi cu privire la faptele de corupţie0,20p -0,40 p
g) să manifeste preocupare0,20p şi interes pentru perfecţionarea nivelului de instruire
profesională0,20p -0,40 p
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h) să păstreze secretul de stat şi de serviciu0,20p, în condiţiile legii, precum şi
confidenţialitatea informaţiilor sau documentelor care au acest caracter, în condiţiile
legii; 0,20p -0,40 p
i) să se abţină de la exprimarea0,20p sau manifestarea convingerilor lui politice în
exercitarea atribuţiilor ce îi revin0,20 p -0,40 p
j) să se conformeze dispoziţiilor date de conducătorii ierarhici cărora le este
subordonat direct, cu respectarea prevederilor legale -0,40 p
k) să respecte întocmai programul de muncă -0,40 p
l) să se prezinte la programul de muncă stabilit0,20p, precum şi în afara acestuia, în
situaţii temeinic justificate0,20p -0,40 p
m) să informeze şeful ierarhic despre existenţa unui conflict de interese privind
exercitarea atribuţiilor de serviciu, în condiţiile legii -0,40 p
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 -0,40 p
o) la instituirea stării de urgenţă0,10p sau a stării de asediu0,10p
ori în caz de
mobilizare0,10 p şi război0,10 p , personalul va acţiona conform legii -0,40 p
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 0,40 p
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 0,20p , în situaţia în care iau
cunoştinţă de aceste situaţii0,20p -0,40 p
r) să aducă la cunoştinţa compartimentului resurse umane modificările privind
domiciliul, după caz, reşedinţa0,10p , precum şi schimbările intervenite în starea civilă0,10p
sau date relevante din punct de vedere profesional 0,10p, în termen de 15 zile de la
producerea acestora0,10p -0,40 p
3) Enumerați 5 (cinci) drepturi ale deținuților, conform H.G. nr. 157/2016 pentru
aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea
pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în
cursul procesului penal.

2p

Răspunsul corect va include oricare 5 dintre drepturile de mai jos:
-

Libertatea conştiinţei0,10p , a opiniilor0,10p şi libertatea credinţelor religioase0,20p
-0,40 p

-

Dreptul la informaţie -0,40 p
Dreptul la consultarea documentelor cu caracter personal -0,40 p
Dreptul de petiţionare -0,40 p
Dreptul la corespondenţă -0,40 p
Dreptul la convorbiri telefonice -0,40 p
Dreptul la comunicări on-line -0,40 p
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-

Dreptul la plimbare zilnică -0,40 p
Dreptul la vizită -0,40 p
Dreptul de a fi informat cu privire la situaţiile familiale deosebite -0,40 p
Dreptul la vizită intimă -0,40 p
Dreptul de a primi -0,10 p, cumpăra -0,10 p, păstra -0,10 p şi de a folosi -0,10 p pe
perioada detenţiei bunuri -0,40 p
Dreptul de a efectua cumpărături -0,40 p
Dreptul deţinuţilor la asistenţă medicală-0,20 p, tratament-0,10 p şi îngrijiri-0,10 p 0,40 p
Dreptul la asistenţă diplomatică -0,40 p
Dreptul la încheierea căsătoriei -0,40 p
Dreptul de a vota -0,40 p
Dreptul la odihnă -0,20 p şi repausul săptămânal -0,20 p -0,40 p
Dreptul la muncă -0,40 p
Dreptul la învăţământ -0,40 p

4) Enumerați 5 (cinci) recompense ale deținuților, conform Legii Nr. 254/2013 privind
executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele
judiciare în cursul procesului penal.

2p

Răspunsul corect va include oricare 5 dintre recompensele de mai jos:
a) ridicarea unei sancţiuni disciplinare aplicate anterior; -0,40 p
b) suplimentarea numărului convorbirilor on-line; -0,40 p
c) suplimentarea drepturilor la pachete -0,20 p şi/sau vizite -0,20 p - 0,40 p
d) suplimentarea dreptului la vizită intimă, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute de
lege; -0,40 p
e) permisiunea de ieşire din penitenciar pentru o zi -0,20 p, dar nu mai mult de 15
zile pe an -0,20 p -0,40 p
f) permisiunea de ieşire din penitenciar pe o durată de cel mult 5 zile -0,20 p, dar nu
mai mult de 25 de zile pe an -0,20 p -0,40 p
g) permisiunea de ieşire din penitenciar pe o durată de cel mult 10 zile -0,20 p, dar
nu mai mult de 30 de zile pe an -0,20 p-0,40 p
5) Descrieți particularitățile regimului deschis, conform Legii Nr. 254/2013 privind
executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele
judiciare în cursul procesului penal.

2p

Conform art. 38 din Legea nr. 254/2013, răspunsul corect și complet este:
(1) Regimul deschis se aplică iniţial persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii
de cel mult un an -0,50 p.
(2) În mod excepţional, natura -0,10 p şi modul de săvârşire a infracţiunii -0,10 p,
persoana condamnatului -0,10 p, precum şi comportarea acesteia -0,10 p până la stabilirea
regimului de executare pot determina includerea persoanei condamnate în regimul de
executare imediat superior ca grad de severitate, în condiţiile stabilite prin regulamentul
de aplicare a prezentei legi-0,10 p -0,50 p.
3

(3) Persoanele condamnate care execută pedeapsa în regim deschis sunt cazate în
comun -0,10 p, se pot deplasa neînsoţite în zone prestabilite din interiorul penitenciarului -0,10 p
, pot presta munca şi pot desfăşura activităţi educative, culturale, terapeutice, de
consiliere psihologică şi asistenţă socială, moral-religioase, instruire şcolară şi formare
profesională -0,10 p, în afara penitenciarului-0,10 p, fără supraveghere, în condiţiile stabilite
prin regulamentul de aplicare a prezentei legi-0,10 p. -0,50 p.
(4) Persoanele condamnate din regimul deschis sunt analizate în comisia prevăzută
de lege numai dacă se impune schimbarea regimului de executare într-unul superior ca
grad de severitate. -0,50 p.
Notă: Se acordă un punct din oficiu
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