SUBIECTELE LA PROBA SCRISĂ
la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de AGENT OPERATIV
Subiectul nr. 1
Descrieți regimul de maximă siguranță conform prevederilor art. 34 din Legea
254/2013.
Subiectul nr. 2
Enumerați sancțiunile disciplinare care se pot aplica persoanelor condamnate,
conform art. 101, alin. (1) din Legea 254/2013.
Subiectul nr. 3
Enumerați 6 situații în care se execută percheziția corporală amănunțită asupra
persoanelor private de libertate, așa cum sunt ele prezentate la art. 260, alin. (2) din OMJ
1676/C/2010.
Subiectul nr. 4
Enumerați 5 dintre interdicțiile supraveghetorului așa cum sunt ele prezentate la art.
114, din OMJ 1676/C/2010.
Subiectul nr. 5
Enumerați 5 drepturi ale funcționarului public cu statut special așa cum sunt ele
prezentate la art. 36 din Legea 293/2004.
Subiectul nr. 6
Enumerați 5 interdicții ale funcționarului public cu statut special așa cum sunt ele
prezentate la art. 11 din Codul deontologic – OMJ 2794/C/2004.
GRILĂ DE CORECTARE
Subiectul nr. 1
Descrieți regimul de maximă siguranță conform prevederilor art. 34 din Legea
254/2013.
-regimul de maximă siguranţă se aplică iniţial persoanelor condamnate la pedeapsa
detenţiunii pe viaţă şi persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii mai mare de 13 ani,
precum şi celor care prezintă risc pentru siguranţa penitenciarului___0, 50p
-criteriile de stabilire şi procedura de evaluare a riscului pe care îl prezintă persoana
condamnată pentru siguranţa penitenciarului se stabilesc prin regulamentul de aplicare a
prezentei legi___0, 50 p
-în mod excepţional, natura şi modul de săvârşire a infracţiunii, precum şi persoana
condamnatului pot determina includerea persoanei condamnate în regimul de executare
imediat inferior ca grad de severitate, în condiţiile stabilite prin regulamentul de aplicare a
prezentei legi___0, 50p
-persoanele condamnate care execută pedeapsa în regim de maximă siguranţă sunt
supuse unor măsuri stricte de pază, supraveghere şi escortare, sunt cazate, de regulă,

individual, prestează muncă şi desfăşoară activităţi educative, culturale, terapeutice, de
consiliere psihologică şi asistenţă socială, moral-religioase, instruire şcolară şi formare
profesională, în grupuri mici, în spaţii anume stabilite în interiorul penitenciarului, sub
supraveghere continuă, în condiţiile stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentei
legi___0, 50 p
Total= 2p
Subiectul nr. 2
Enumerați sancțiunile disciplinare care se pot aplica persoanelor condamnate,
conform art. 101, alin. (1) din Legea 254/2013.
Sancţiunile care pot fi aplicate în cazul săvârşirii abaterilor disciplinare sunt:
-avertismentul__0, 30 p
-suspendarea dreptului de a participa la activităţi culturale, artistice şi sportive, pe o
perioadă de cel mult o lună__0, 30 p
-suspendarea dreptului de a presta o muncă, pe o perioadă de cel mult o lună__0, 30 p
-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 p
-suspendarea dreptului de a primi vizite, pe o perioadă de cel mult 3 luni__0, 30 p
-izolarea pentru maximum 10 zile__ 0,30 p
Total= 1, 8 p
Subiectul nr. 3
Enumerați 6 situații în care se execută percheziția corporală amănunțită asupra
persoanelor private de libertate, așa cum sunt ele prezentate la art. 260, alin. (2) din
OMJ 1676/C/2010.
Percheziţia corporală amănunţită se execută în următoarele situaţii:
-la primirea persoanelor private de libertate în locul de deţinere;
-la întoarcerea de la punctele de lucru exterioare a persoanelor private de libertate
clasificate în regimul deschis, când deplasarea s-a efectuat fără a fi însoţite de personal al
unităţii;
-la plecarea şi întoarcerea din permisiunea de ieşire din penitenciar;
-la internarea persoanelor private de libertate în infirmeria locului de deţinere sau în
spitalele din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi la externarea din aceste locuri;
-cu ocazia transferării persoanelor private de libertate, atât la locul de deţinere de unde se
transferă cât şi la cel care le primeşte;
-cu ocazia mutărilor între secţiile de deţinere;
-cu prilejul pregătirii în vederea prezentării la organele judiciare şi la înapoierea de la
acestea;
-după ce persoanele private de libertate au beneficiat de vizită fără dispozitive de separare
sau intimă;
-cu ocazia introducerii şi scoaterii în şi din camere a persoanelor private de libertate
sancţionate disciplinar cu izolarea;
-în cazurile urgente care nu suportă amânare, percheziţia corporală amănunţită poate fi
executată la dispoziţia şefului punctului de lucru, şefului de escortă sau, după caz, a

supraveghetorului, care informează, pe cale ierarhică, motivul, constatările şi măsurile
luate;
-la punerea în libertate a persoanelor private de libertate;
-în alte situaţii, cu avizul directorului locului de deţinere.
Pentru fiecare situație redată corect se acordă 0, 20 p
Total=1,2 p
Subiectul nr. 4
Enumerați 5 dintre interdicțiile supraveghetorului așa cum sunt ele prezentate la art.
114 din OMJ 1676/C/2010
Supraveghetorului îi este interzis:
-să părăsească fără aprobare postul încredinţat;
-să permită persoanelor private de libertate să circule fără aprobare sau neînsoţite, în
afara cazurilor în care regimul de executare a pedepsei le permite aceasta;
-să folosească persoanele private de libertate pentru îndeplinirea altor sarcini decât cele
stabilite;
-să intermedieze legături între persoanele private de libertate sau între acestea şi alte
persoane, în afara cadrului legal;
-să scoată sau să introducă persoanele private de libertate din/în camere, fără aprobare,
sau să le introducă în alte camere în afara celor în care au fost repartizate;
-să permită accesul în cadrul sectorului de responsabilitate persoanelor neautorizate sau
a celor care nu au aprobare în acest sens;
-să înmâneze altor persoane mijloacele tehnice din dotare, dispozitivele de
închidere/deschidere ale uşilor din sectorul său de activitate sau alte sectoare unde are
acces;
-să permită accesul personalului şi al persoanelor din afara sistemului penitenciar în
sectorul său de responsabilitate cu pachete sau bagaje, cu excepţia cazurilor temeinic
justificate, numai cu aprobarea scrisă a directorului;
-să introducă sau să permită altor persoane să introducă bunuri şi obiecte al căror acces
este interzis în sectorul de deţinere.
Pentru fiecare situație redată corect se acordă 0, 30 p
Total=1,5 p
Subiectul nr. 5
Enumerați 5 drepturi ale funcționarului public cu statut special așa cum sunt ele
prezentate la art. 36 din Legea nr. 293/2004.
Funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare are dreptul
la:
-salariu lunar, compus din salariul de bază, indemnizaţii, sporuri, precum şi premii şi prime,
ale căror cuantumuri se stabilesc prin lege. Salariul de bază cuprinde salariul
corespunzător funcţiei îndeplinite, gradului profesional deţinut, gradaţiile, sporurile pentru
misiune permanentă şi, după caz, indemnizaţia de conducere şi salariul de merit;
-ajutoare şi alte drepturi băneşti, ale căror cuantumuri se stabilesc prin lege;

-uniformă şi echipament specific, alocaţii pentru hrană, asistenţă medicală şi psihologică,
medicamente, proteze stomatologice şi dispozitive medicale destinate recuperării unor
deficienţe organice sau funcţionale, în mod gratuit, în condiţiile stabilite prin hotărâre a
Guvernului şi ale respectării dispoziţiilor legale privind plata contribuţiei pentru asigurările
sociale de sănătate;
-locuinţe de serviciu şi de intervenţie, în condiţiile legii;
-concedii de odihnă, concedii de studii, învoiri plătite şi concedii fără plată, în condiţii
stabilite prin hotărâre a Guvernului;
-o primă de concediu egală cu salariul de bază din luna anterioară plecării în concediu, pe
lângă drepturile salariale aferente lunii în care se efectuează concediul;
-concedii medicale, concedii de maternitate, pentru creşterea copilului până la vârsta de 2
ani sau a copilului cu handicap până la vârsta de 3 ani, precum şi pentru alte situaţii, în
condiţiile stabilite de lege;
-bilete de odihnă, tratament şi recuperare, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;
odihna, tratamentul şi recuperarea se pot face şi în centrele aparţinând Administraţiei
Naţionale a Penitenciarelor sau ale Ministerului Justiţiei;
-pensii, în condiţii stabilite prin lege specială;
-indemnizaţii de instalare, de mutare, de delegare sau detaşare, precum şi decontarea
cheltuielilor de cazare, în condiţiile stabilite de lege;
-decontarea cheltuielilor de transport, în cazul deplasării în interes de serviciu, în cazul
mutării în alte localităţi, în cazul deplasării de la domiciliu la locul de muncă când
domiciliază în altă localitate decât cea în care îşi desfăşoară activitatea până la 70 km şi, o
dată pe an, pentru efectuarea concediului de odihnă, precum şi în alte situaţii, în condiţiile
stabilite prin hotărâre a Guvernului;
-încadrarea activităţii în condiţii deosebite, speciale sau alte condiţii de muncă, potrivit
legii;
-portul permanent al armamentului din dotare sau achiziţionat personal, în condiţiile legii;
-beneficiază de despăgubiri acordate din fondurile bugetare ale Ministerului Justiţiei, în
cazul în care viaţa, sănătatea ori bunurile sale, ale soţului/soţiei şi ale copiilor aflaţi în
întreţinerea sa sunt afectate în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu
acestea. Despăgubirile menţionate se acordă în condiţiile stabilite prin hotărâre a
Guvernului;
-tratament medical în străinătate pentru afecţiuni medicale contractate în timpul exercitării
profesiei, dacă nu pot fi tratate în ţară, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;
-consultanţă juridică prin avocat, asigurată de unitate, la cerere, în cazul cercetării penale,
urmăririi penale sau judecării sale pentru fapte comise în timpul ori în legătură cu
exercitarea atribuţiilor de serviciu, potrivit metodologiei aprobate prin ordin al ministrului
justiţiei.
Pentru fiecare situație redată corect se acordă 0, 30 p
Total=1,5 p
Subiectul nr. 6
Enumerați 5 interdicții ale funcționarului public cu statut special așa cum sunt ele
prezentate la art. 11 din Codul deontologic-OMJ 2794/C/2004.
Funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare le este interzis:
-să dispună, să exercite, să instige ori să tolereze actele de tortură sau orice formă de
tratament inuman ori degradant asupra persoanelor private de libertate;

-să primească, să solicite ori să accepte, direct sau indirect, pentru sine sau pentru alte
persoane, în considerarea calităţii oficiale, cadouri, bani, împrumuturi, orice alte valori sau
servicii;
-să uzeze de calitatea sau de funcţia pe care o îndeplinesc pentru rezolvarea unor
interese de ordin personal ori pentru a constrânge, a intimida sau a înşela alte persoane în
scopul obţinerii unor privilegii, bunuri ori servicii;
-să stabilească relaţii de afaceri ori de altă natură cu persoanele private de libertate, cu
persoane din lumea interlopă sau cunoscute a fi implicate în activităţi ilegale;
-să intervină pentru soluţionarea unor cereri sau lucrări care nu sunt de competenţa lor ori
nu le-au fost repartizate de conducătorii ierarhici;
-să exercite activităţi cu scop lucrativ care au legătură cu atribuţiile funcţiei publice pe care
o deţin şi să fie mandatari ai unor persoane în ceea ce priveşte efectuarea unor acte în
legătură cu funcţia pe care o îndeplinesc;
-să deţină orice altă funcţie publică sau privată pentru care sunt retribuiţi, cu excepţia
funcţiilor didactice din cadrul instituţiilor de învăţământ, a activităţilor de cercetare ştiinţifică
şi creaţie literar-artistică;
-să recurgă la forţă sau la folosirea mijloacelor de imobilizare împotriva persoanelor private
de libertate, în alte condiţii decât cele expres prevăzute de lege.
Pentru fiecare situație redată corect se acordă 0, 20 p
Total=1 p
Se acordă din oficiu 1 p.

