Grila de corectare
Postul: agent în cadrul sectorului siguranţa şi regim penitenciar
1. Precizați sancțiunile disciplinare care pot fi aplicate deținuților în cazul
săvârșirii de abateri disciplinare, în conformitate cu art. 101, alin. (1) din
Legea nr.254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de
libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.
ART. 101
Sancţiuni disciplinare
(1) Sancţiunile care pot fi aplicate în cazul săvârşirii abaterilor disciplinare sunt:
a) avertismentul;- 0,30 puncte
b) suspendarea dreptului de a participa la activităţi culturale, artistice şi sportive,
pe o perioadă de cel mult o lună; - 0,30 puncte
c) suspendarea dreptului de a presta o muncă, pe o perioadă de cel mult o lună;
- 0,30 puncte
d) suspendarea dreptului de a primi şi de a cumpăra bunuri, cu excepţia celor
necesare pentru igiena individuală sau exercitarea drepturilor la apărare,
petiţionare, corespondenţă şi asistenţă medicală, pe o perioadă de cel mult două
luni; - 0,30 puncte
e) suspendarea dreptului de a primi vizite, pe o perioadă de cel mult 3 luni; - 0,30
puncte
f) izolarea pentru maximum 10 zile. – 0,30 puncte

Total: 1,80 puncte

2. Prezentați categoriile de persoane cărora nu li se aplică regimul de maximă
siguranță, în conformitate cu art. 35, alin. (1) din Legea nr.254/2013 privind
executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de
organele judiciare în cursul procesului penal.
ART. 35
Categorii de persoane cărora nu li se aplică regimul de maximă siguranţă
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(1) Regimul de maximă siguranţă nu se aplică următoarelor persoane
condamnate:
a) care au împlinit vârsta de 65 de ani; - 0,30 puncte
b) femeilor însărcinate sau care au în îngrijire un copil în vârstă de până la un an;
- 0,30 puncte
c) persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, precum şi celor cu afecţiuni
locomotorii grave. – 0,30 puncte

Total: 0,90 puncte

3. Enumerați 5 ( cinci) interdicții ale funcționarilor publici cu statut special din
Administrația Națională a Penitenciarelor, în conformitate cu art. 49 din
Legea nr.293/2004, Republicată, privind Statutul funcţionarilor publici cu
statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor.
ART. 49
Ofiţerilor şi agenţilor din sistemul administraţiei penitenciare le este interzis:
a) să dispună, să exercite, să instige ori să tolereze acte de tortură sau orice
forme de tratament inuman ori degradant asupra persoanelor aflate în aşezămintele
de deţinere;
b) să primească, să solicite ori să accepte, direct sau indirect, pentru sine ori
pentru alte persoane, în considerarea calităţii sale oficiale, cadouri, bani,
împrumuturi sau orice alte valori ori servicii;
c) să intervină pentru soluţionarea unor cereri sau lucrări care nu sunt de
competenţa lor ori nu le-au fost repartizate de conducătorii ierarhici sau care nu
sunt activităţi specifice funcţiei pe care au fost numiţi;
d) să recurgă la forţă sau la folosirea mijloacelor de imobilizare împotriva
persoanelor private de libertate, în alte condiţii decât cele expres prevăzute de lege;
e) să facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice ori să desfăşoare
propagandă în favoarea acestora;
f) să adere la secte, organizaţii religioase sau alte organizaţii, interzise prin lege.

Total: 1,50 puncte (se puncteaza cu 0,30 puncte fiecare interdictie enumerata
dar nu mai mult de 1,50 puncte pe subiect )
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4. Precizați principiile care guvernează conduita profesională a funcționarilor
publici din sistemul administrației penitenciare, în conformitate cu art. 2 din
Ordinul nr.2794/C/2004 pentru aprobarea Codului deontologic al personalului
din sistemul administrației penitenciare.
ART. 2
Principiile care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici din
sistemul administraţiei penitenciare sunt:
a) supunerea deplină faţă de lege; - 0,30 puncte
b) respectarea drepturilor persoanelor private de libertate, în condiţiile prevăzute
de lege; - 0,30 puncte
c) egalitatea şanselor; - 0,30 puncte
d) responsabilitate şi imparţialitate; - 0,30 puncte
e) eficacitate în serviciul intereselor generale ale societăţii; - 0,30 puncte
f) eficienţă în utilizarea resurselor; - 0,30 puncte
g) ierarhia organizatorică şi funcţională. – 0,30 puncte

Total: 2,10 puncte

5. Enumerați 5 (cinci ) criterii privind vulnerabilitatea deținuților, în conformitate
cu art. 34, alin. (1) din Hotărârea nr.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.
ART. 34
Criterii privind vulnerabilitatea deţinuţilor
(1) Criteriile privind vulnerabilitatea deţinuţilor sunt:
a) orientarea sexuală;
b) dizabilităţile;
c) tulburările psihice;
d) etnia;
e) infectarea cu HIV/SIDA;
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f) săvârşirea de infracţiuni asupra minorilor sau asupra integrităţii şi libertăţii
sexuale;
g) situaţia sociofamilială deosebită, lipsa sprijinului din partea mediului de suport,
statutul socioeconomic diminuat sau situaţia socioeconomică mult peste medie;
h) profesia sau funcţia deţinută anterior arestării;
i) oferirea de informaţii instituţiilor cu atribuţii de ordine publică şi siguranţă
naţională cu privire la săvârşirea unei infracţiuni sau abateri disciplinare;
j) orice alte asemenea situaţii, stări sau împrejurări care pot vulnerabiliza
deţinutul.

Total: 1,50 puncte (se puncteaza cu 0,30 puncte fiecare criteriu enumerat dar
nu mai mult de 1,50 puncte pe subiect )

6. Precizați regimurile de executare a pedepselor privative de libertate, în
conformitate cu art.31, alin. (1) din Legea nr.254/2013 privind executarea
pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare
în cursul procesului penal.
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:
a) regimul de maximă siguranţă; - 0,30 puncte
b) regimul închis; - 0,30 puncte
c) regimul semideschis; - 0,30 puncte
d) regimul deschis. – 0,30 puncte
Total: 1,20 puncte
TOTAL : 1,80p. + 0,90p.+ 1,50p. + 2,10p. + 1,50p. + 1,20p.= 9,00 puncte.

Punctajul maxim pentru fiecare cerință din cadrul tuturor subiectelor va fi
acordat numai pentru răspunsurile date în conformitate cu textul de lege/prevederile
legale.
Conform articolului 39 din Ordinul Ministrului Justiției 2478/C/2010 se acordă 1 (un)
punct din oficiu.
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