Proba scrisă de verificare a cunoştinţelor teoretice, la concursul organizat pentru ocuparea
din sursă externă a posturilor de agent operativ
GRILĂ CORECTARE SUBIECTE
1. Menționați situațiile în care se efectuează percheziția și regulile de efectuare a
percheziției conform art. 19 din Legea nr. 254 nr. 2013 privind executarea pedepselor și a
măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu
modificările și completările ulterioare.
Punctaj: 2 puncte
ART. 19
Percheziţionarea deţinuţilor
(1) Pentru prevenirea unor evenimente deosebite (0,10 p), a situaţiilor de risc (0,10 p), precum
şi pentru ridicarea obiectelor interzise (0,10 p), deţinuţii sunt supuşi percheziţiei.
(2) Percheziţia este acţiunea prin care se realizează un control amănunţit (0,20 p) asupra
deţinuţilor (0,10 p), echipamentului (0,10 p), bagajelor (0,10 p), cazarmamentului (0,10 p),
camerelor de deţinere (0,10 p) şi tuturor locurilor unde aceştia au acces (0,10 p).
(3) Percheziţia se efectuează de către persoane de acelaşi sex cu deţinuţii percheziţionaţi (0,10
p) şi în condiţii în care să nu fie afectată demnitatea deţinuţilor( 0,10 p).
(4) Desfăşurarea percheziţiei corporale amănunţite se realizează cu respectarea dreptului
persoanei percheziţionate la viaţa intimă (0,10 p).
(5) Percheziţiile asupra cavităţilor corporale ale deţinuţilor pot fi realizate numai de către
personalul medical (0,20 p).
(6) Percheziţionarea bagajelor şi a bunurilor personale se face în prezenţa persoanei în cauză
(0,10 p) sau a altui deţinut (0,10 p), atunci când aceasta nu este prezentă (0,10 p).
(7) Tipurile percheziţiei (0,02 p), modalităţile de efectuare (0,02 p), asigurarea tehnico-materială
necesară efectuării acesteia (0,02 p), precum şi documentele ce se întocmesc cu acest prilej
(0,02 p) se stabilesc prin regulamentul aprobat prin ordin al ministrului justiției (0,02 p).
2. Enumerați, la alegere, 5 (cinci) criterii de stabilire a vulnerabilității conform art. 34
alin. 1 din Hotărârea de Guvern nr. 157/2017 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a
Legii nr. 254 din 2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate
dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările
ulterioare.
Punctaj: 1 punct
Se va acorda punctajul de 0.2 puncte pentru fiecare tip de criteriu enumerat din
următoarele, în limita maximă a punctajului acordat subiectului:
ART. 34
Criterii privind vulnerabilitatea deţinuţilor
(1) Criteriile privind vulnerabilitatea deţinuţilor sunt:
a) orientarea (0,10 p) sexuală (0.10 p);
b) dizabilităţile (0,20 p);
c) tulburările (0,10 p) psihice (0,10 p);
d) etnia (0,20 p);
e) infectarea (0,10 p) cu HIV/SIDA(0,10 p);
f) săvârşirea de infracţiuni (0,05 p) asupra minorilor (0,05 p) sau asupra integrităţii (0,05 p) şi
libertăţii sexuale (0,05 p);

g) situaţia sociofamilială deosebită (0,05 p), lipsa sprijinului din partea mediului de suport (0,05
p), statutul socioeconomic diminuat (0,05 p) sau situaţia socioeconomică mult peste medie (0,05
p);
h) profesia (0,05 p) sau funcţia (0,05 p) deţinută anterior arestării (0,10 p);
i) oferirea de informaţii instituţiilor (0,04 p) cu atribuţii de ordine publică (0,04 p) şi siguranţă
naţională (0,04 p) cu privire la săvârşirea unei infracţiuni (0,04 p) sau abateri disciplinare (0,04 p);
j) orice alte asemenea situaţii (0,05 p), stări (0,05 p) sau împrejurări (0,05 p) care pot
vulnerabiliza deţinutul (0,05 p).
3. Enumerați categoriile de persoane cărora li se aplică regimul semideschis (regulă și
excepție) conform art. 35, alineatul 1 și alineatul 2 din Legea nr. 254 nr. 2013 privind
executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în
cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare.
Punctaj: 1 punct
ART. 37
Regimul semideschis
(1) Regimul semideschis se aplică iniţial persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii mai
mare de un an (0,25 p), dar care nu depăşeşte 3 ani (0,25 p).
(2) În mod excepţional (0,1 p), natura şi modul de săvârşire a infracţiunii (0,1 p), persoana
condamnatului (0,1 p), precum şi comportarea acesteia până la stabilirea regimului de executare
(0,1 p) pot determina includerea persoanei condamnate în regimul de executare imediat inferior
sau imediat superior ca grad de severitate (0,1 p).
4. Menționați situațiile în care se declanșează procedura refuzului de hrană conform art.
54, alineatele 1 și 2 din Legea nr. 254 din 2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor
privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu
modificările și completările ulterioare.
Punctaj: 1 punct
ART. 54
Refuzul de hrană
(1) În situaţia în care o persoană condamnată intenţionează să refuze hrana (0,10 p), anunţă
verbal (0,10 p) sau în scris agentul supraveghetor (0,10 p) şi înaintează acestuia eventuale cereri
scrise (0,10 p) cu privire la motivele refuzului de hrană (0,10 p).
(2) În cazul în care există indicii (0,10 p) că persoana condamnată nu se alimentează(0,10 p),
însă aceasta nu anunţă verbal (0,10 p) sau în scris că refuză hrana (0,10 p), agentul
supraveghetor va constata din oficiu această situaţie (0,10 p).
5.Specificați numărul de vizite la care au dreptul deținuții conform art. 142 alin. 1 și
alin. 2 din Hotărârea de Guvern nr. 157/2017 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a
Legii nr. 254 din 2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de libertate
dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările
ulterioare.
Punctaj: 1 punct
ART. 142
Numărul şi periodicitatea vizitelor
(1) Numărul de vizite la care au dreptul deţinuţii este:
a) deţinuţii cărora li se aplică regimul deschis beneficiază lunar de 6 vizite (0,15 p);

b) deţinuţii cărora li se aplică regimul semideschis beneficiază lunar de 5 vizite (0,15 p);
c) deţinuţii pentru care nu s-a stabilit încă regimul de executare a pedepsei beneficiază lunar de
5 vizite (0,15 p);
d) deţinuţii cărora li se aplică regimul închis beneficiază lunar de 5 vizite (0,15 p) ;
e) deţinuţii cărora li se aplică regimul de maximă siguranţă beneficiază lunar de 3 vizite (0,15
p);
f) femeile gravide (0,05 p) ori care au născut, pentru perioada în care îngrijesc copilul în locul
de deţinere (0.05 p), beneficiază lunar de 8 vizite (0,05 p).
(2) În situaţia naşterii copilului deţinutului (0,025 p) ori a decesului unui membru de familie
(0,025 p), directorul penitenciarului poate aproba ca deţinuţii, în baza unei solicitări scrise, să
beneficieze de o vizită, în afara celor prevăzute de alin. (1) (0,05 p).
6.Enumerați 5 (cinci) sancțiuni ce pot fi aplicate deținuților conform articolului 101
din Legea nr. 254 din 2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor privative de
libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și
completările ulterioare.
Punctaj: 1 punct
Se va acorda punctajul de 0,20 puncte pentru fiecare caz enumerat din următoarele, în
limita maximă a punctajului acordat subiectului:
ART. 101
Sancţiuni disciplinare
(1) Sancţiunile care pot fi aplicate în cazul săvârşirii abaterilor disciplinare sunt:
a) avertismentul (0,20 p);
b) suspendarea dreptului de a participa la activităţi culturale (0,05 p), artistice (0,05 p) şi
sportive (0,05 p), pe o perioadă de cel mult o lună (0,05 p);
c) suspendarea dreptului de a presta o muncă (0,10 p), pe o perioadă de cel mult o lună (0,10
p);
d) suspendarea dreptului de a primi (0,02 p) şi de a cumpăra bunuri (0,02 p), cu excepţia (0,02
p) celor necesare pentru igiena individuală (0,02 p) sau exercitarea drepturilor (0,02 p) la
apărare (0,02 p), petiţionare (0,02 p), corespondenţă(0,02 p) şi asistenţă medicală(0,02 p), pe o
perioadă de cel mult două luni (0,02 p);
e) suspendarea dreptului de a primi vizite (0,10 p), pe o perioadă de cel mult 3 luni (0,10 p);
f) izolarea (0,10 p) pentru maximum 10 zile(0,10 p).
7. Enumerați situațiile în care funcționarii publici cu statut special se află în conflict
de interese conform art. 50 alineatul 1 din Legea nr. 293 din 2004 privind statutul
funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor, cu
modificările și completările ulterioare.
Punctaj: 1 punct
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 (0,10 p), să ia decizii (0,10 p) sau să participe la luarea
deciziilor(0,10 p) cu privire la persoane fizice şi juridice cu care sunt soţ/soţie(0,10 p), rude de
gradul I sau(0,10 p), după caz, au relaţii cu caracter patrimonial(0,10 p);
b) sunt chemaţi să participe în cadrul unor comisii constituite, conform legii, din care face parte
soţul/soţia(0,10 p) sau o rudă de gradul I (0,10 p);
c) interesele lor patrimoniale pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea
atribuţiilor de serviciu (0,10 p), ale soţului (0,05 p) sau rudelor lor de gradul I (0,05 p).

8. Enumerați, la alegere, 5 (cinci) modalități de încetare a raporturilor de serviciu
aplicabile funcționarilor publici cu statut special conform art. 61 din Legea nr. 293 din 2004
privind statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a
Penitenciarelor, cu modificările și completările ulterioare.
Punctaj: 1 punct
Se va acorda punctajul de 0,20 puncte pentru fiecare modalitate enumerată din
următoarele, în limita maximă a punctajului acordat subiectului:
ART. 61
Raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici cu statut special încetează prin:
a) demisie (0,20 p);
b) transfer (0,20 p);
c) destituire(0,10 p) din funcţie(0,10 p);
d) pensionare, în condiţiile legii (0,20 p);
e) împlinirea vârstei prevăzute de lege (0,20 p);
f) deces (0,20 p);
g) desfiinţarea unităţii (0,10 p) ori mutarea acesteia în altă localitate (0,05 p), în cazul în care
ofiţerul sau agentul nu acceptă să o urmeze (0,05 p);
h) reducerea personalului unităţii (0,05 p) prin desfiinţarea unor posturi de natura celui ocupat
de ofiţerul sau agentul în cauză (0,05 p), ca urmare a reorganizării (0,05 p), în cazul în care
acesta refuză oferta conducerii unităţii de trecere în altă funcţie (0,05 p);
i) revocarea actului de numire în funcţie (0,10 p), ca urmare a refuzului depunerii jurământului
de credinţă (0,10 p);
j) ca urmare a constatării nulităţii (0,05 p) actului de numire în funcţie (0,05 p), de la data
rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti (0,05 p) prin care nulitatea a fost constatată (0,05 p).
Din oficiu: 1 punct

