CONCURSUL PENTRU OCUPARE A UNOR POSTURI DE AGENT OPERATIV

Probă scrisă
pentru examinarea cunoştinţelor teoretice
GRILA DE CORECTARE


Nota 1 se acordă din oficiu.

SUBIECTUL I
(1 punct)
Enumeraţi 5 (cinci) criterii avute în vedere la stabilirea riscului pe care îl
prezintă deţinutul pentru siguranţa penitenciarului, în conformitate cu prevederile
art.27 din H.G. nr.157/2016.
Răspuns:

a) săvârşirea infracţiunii prin folosirea armelor de foc/0.10 ori prin cruzime/0.10;
(0.20)

b) evadarea/0.05 ori părăsirea locului de muncă/0.05 în prezenta pedeapsă/0.05
sau în pedepsele anterioare/0.05 ; (0.20)
c) tentativa de evadare/0.10, forţarea dispozitivelor de siguranţă/0.05 ori
distrugerea sistemelor de siguranţă/0.05; (0.20)
d) neprezentarea nejustificată a deţinutului la data şi ora stabilite din permisiunea
de ieşire din penitenciar; (0.20)
e) introducerea/0.02, deţinerea/0.02 sau traficul de arme/0.02, materiale
explozive/0.02, droguri/0.02, substanţe toxice/0.02 ori alte obiecte şi substanţe/0.02 care
pun în pericol siguranţa penitenciarului/0.02, misiunilor/0.02 sau a persoanelor/0.02;
(0.20)

f) instigarea/0.04, influenţarea/0.04 sau participarea/0.04 în orice mod la producerea
de revolte/0.04 sau luări de ostatici/0.04; (0.20)
g) apartenenţa la grupări de crimă organizată/0.10, coordonarea activităţilor
infracţionale/0.05 ori de tip terorist/0.05; (0.20)
h) acte de violenţă soldate cu vătămări corporale/0.05 ori deces/0.05 împotriva
personalului/0.05 sau a altor persoane/0.05; (0.20)
i) informaţiile privind profilul psihosocial rezultate în urma evaluărilor stabilite
de reglementările în vigoare. (0.20)
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SUBIECTUL al II – lea
(1 punct)
Enumeraţi cele 3 (trei) sancţiuni ce pot fi aplicate deţinuţilor în cazul
comiterii de abateri disciplinare foarte grave, în conformitate cu prevederile
art.218 din H.G. nr.157/2016.
Răspuns

a) suspendarea dreptului de a primi/0.10 şi de a cumpăra bunuri/0.10, cu excepţia
celor necesare pentru igiena individuală/0.02 sau exercitarea drepturilor la
apărare/0.02 , petiţionare/0.02 , corespondenţă/0.02 şi asistenţă medicală/0.02 , pe o
perioadă de cel mult două luni/0.10; (0.40)
b) suspendarea dreptului de a primi vizite/0.15 pe o perioadă de cel mult 3
luni/0.15 ; (0.30)
c) izolarea/0.15 pentru maximum 10 zile/0.15 . (0.30)

SUBIECTUL al III – lea
(1 punct)
Care sunt situaţiile în care directorul penitenciarului poate dispune ca
vizitele deţinuţilor, cărora li se aplică regimul semideschis sau deschis, să aibă
loc în spaţiile prevăzute cu dispozitive de separare, în conformitate cu art.139 alin.
5 din H.G. nr.157/2016.
Răspuns:

a) există informaţii cu privire la posibilitatea producerii unui eveniment negativ;
(0.30)
b) vizitatorul/0.15 sau deţinutul solicită acest lucru/0.15 ; (0.30)
c) împotriva deţinuţilor s-a declanşat procedura disciplinară/0.10 sau au fost
sancţionaţi disciplinar în ultimele 6 luni/0.10 pentru introducere/0.03,
comercializare/0.03, ori deţinere de droguri/0.03, medicamente fără prescripţie
medicală/0.03 sau obiecte interzise/0.02, pentru exercitarea de violenţe/0.03 ori pentru
abateri disciplinare comise în cadrul sectorului de acordare a drepturilor la pachet şi
vizită/0.03. (0.40)
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SUBIECTUL al IV – lea

(1 punct)

Enumeraţi 5 (cinci) criterii avute în vedere la stabilirea regimului de
executare, în conformitate cu prevederile art. 39 alin.2 din Legea nr.254/2013.
Răspuns:

a) durata pedepsei privative de libertate; (0.20)
b) gradul de risc al persoanei condamnate; (0.20)
c) antecedentele penale; (0.20)
d) vârsta/0.10 şi starea de sănătate ale persoanei condamnate/0.10; (0.20)
e) conduita persoanei condamnate/0.05, pozitivă/0.05 sau negativă/0.05, inclusiv în
perioadele de detenţie anterioare/0.05; (0.20)
f) nevoile identificate/0.04 şi abilităţile persoanei condamnate/0.04, necesare
includerii în programe educaţionale/0.04, de asistenţă psihologică/0.04 şi asistenţă
socială/0.04; (0.20)
g) disponibilitatea persoanei condamnate de a presta muncă/0.04 şi de a participa
la activităţi educative/0.02, culturale/0.02, terapeutice/0.02, de consiliere
psihologică/0.02 şi asistenţă socială/0.02, moral-religioase/0.02, instruire şcolară/0.02 şi
formare profesională/0.02. (0.20)

SUBIECTUL al V – lea
(1 punct)
Enumeraţi obligaţiile persoanelor condamnate prevăzute de art.81 din
Legea nr.254/2013 a căror încălcare constituie abateri disciplinare uşoare.
Răspuns

g) să respecte repartizarea pe camerele de deţinere; (0.15)
h) să manifeste o atitudine cuviincioasă faţă de orice persoană cu care intră în
contact; (0.15)
i) să aibă o ţinută decentă/0.05, curată/0.05 şi îngrijită/0.05; (0.15)
j) să îndeplinească în bune condiţii activităţile la care participă; (0.15)
k) să declare, conform realităţii, nivelul de instruire şcolară/0.10 sau pregătire
profesională/0.10; (0.20)
l) să respecte orice altă obligaţie care rezultă din prezenta lege/0.04, din
regulamentul de aplicare a acesteia/0.04, din ordinele/0.04 şi deciziile emise în baza
acestora/0.04 şi din regulamentul de ordine interioară al penitenciarului/0.04. (0.20)
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SUBIECTUL al VI – lea
(1 punct)
Indicaţi situaţiile în care are loc încetarea refuzului de hrană a persoanei
condamnate, în conformitate cu prevederile art.55 din Legea nr.254/2013.
Răspuns

a) declaraţie scrisă/0.15 sau verbală/0.15;(0.30)
b) acceptarea hranei, care este oferită zilnic, la orele fixate, de administraţia
penitenciarului;(0.35)
c) constatarea faptului că s-a alimentat, în mod direct/0.15 ori pe baza
investigaţiilor/0.10 sau determinărilor clinice de specialitate/0.10.(0.35)
SUBIECTUL al VII – lea
(1 punct)
Enumeraţi regimurile de executare a pedepselor privative de libertate în
ordinea crescătoare a gradului de severitate, în conformitate cu prevederile Legii
nr.254/2013.
Răspuns:

a) regimul deschis;
b) regimul semideschis;
c) regimul închis;
d) regimul de maximă siguranţă.
* se va acorda 0.20 pentru enumerarea tuturor regimurilor de executare şi
punctaj maxim (1 punct) pentru menţionarea acestora în ordinea strict crescătoare
a gradului de severitate
SUBIECTUL al VIII – lea
(1 punct)
Enumeraţi 5 (cinci) principii care guvernează conduita profesională a
funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, în
conformitate cu prevederile art. 2 din O.M.J. nr.2794/C/2004.
Răspuns:

a) supunerea deplină faţă de lege; (0.20)
b) respectarea drepturilor persoanelor private de libertate/0.10, în condiţiile
prevăzute de lege/0.10; (0.20)
c) egalitatea şanselor; (0.20)
d) responsabilitate/0.10 şi imparţialitate/0.10; (0.20)
e) eficacitate în serviciul intereselor generale ale societăţii; (0.20)
f) eficienţă în utilizarea resurselor; (0.20)
g) ierarhia organizatorică/0.10 şi funcţională/0.10. (0.20)
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SUBIECTUL al IX – lea
(1 punct)
Enumeraţi situaţiile în care funcţionarii publici cu statut special din sistemul
administraţiei penitenciare se află în conflict de interese, în conformitate cu
prevederile art. 50 din Legea nr.293/2004.
Răspuns:

a) sunt chemaţi să rezolve cereri/0.03, să ia decizii/0.03 sau să participe la luarea
deciziilor/0.03 cu privire la persoane fizice/0.03 şi juridice/0.03 cu care sunt
soţ/soţie/0.03, rude de gradul I/0.03 sau, după caz, au relaţii cu caracter
patrimonial/0.04; (0.25)
b) sunt chemaţi să participe în cadrul unor comisii constituite, conform legii/010,
din care face parte soţul/soţia/0.08 sau o rudă de gradul I/0.07; (0.25)
c) interesele lor patrimoniale/0.05, ale soţului/0.05 sau rudelor lor de gradul I/0.05
pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea atribuţiilor de
serviciu/0.10. (0.25)
(2) Nu sunt permise raporturile ierarhice directe între funcţionarii publici cu
statut special/0.15 care sunt soţi/0.05 sau rude de gradul I/0.05. (0.25)
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