CONCURS –posturi agent operativ – Sursă Externă

BAREM DE CORECTARE
1. Subiectul 1 – 1,00 punct
Enumerați minim cinci interdicții ale funcționarilor publici din sistemul administrației
penitenciare, conform articolului 11 din OMJ 2794/2004.
a) 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;
b) să primească, să solicite ori să accepte, direct sau indirect,
2 pentru sine sau pentru alte persoane, în considerarea calităţii
oficiale, cadouri, bani, împrumuturi, orice alte valori sau servicii;
c) să uzeze de calitatea sau de funcţia pe care o îndeplinesc
pentru rezolvarea unor interese de ordin personal ori pentru a
3
constrânge, a intimida sau a înşela alte persoane în scopul
obţinerii unor privilegii, bunuri ori servicii;
d) să stabilească relaţii de afaceri ori de altă natură cu
4 persoanele private de libertate, cu persoane din lumea interlopă
sau cunoscute a fi implicate în activităţi ilegale;
e) să intervină pentru soluţionarea unor cereri sau lucrări care
5 nu sunt de competenţa lor ori nu le-au fost repartizate de
conducătorii ierarhici;
f) să exercite activităţi cu scop lucrativ care au legătură cu
atribuţiile funcţiei publice pe care o deţin şi să fie mandatari ai
6
unor persoane în ceea ce priveşte efectuarea unor acte în
legătură cu funcţia pe care o îndeplinesc;
g) să deţină orice altă funcţie publică sau privată pentru care
sunt retribuiţi, cu excepţia funcţiilor didactice din cadrul
7
instituţiilor de învăţământ, a activităţilor de cercetare ştiinţifică şi
creaţie literar-artistică;
h) să recurgă la forţă sau la folosirea mijloacelor de imobilizare
8 împotriva persoanelor private de libertate, în alte condiţii decât
cele expres prevăzute de lege.
*Notă – oricare cinci interdicții din cele enumerate mai sus, dar care
fi notate cu mai mult de 1,00 punct.
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2. Subiectul 2 – 1,00 punct
Enumerați minim 5 sancțiuni disciplinare ce pot fi aplicate funcționarilor publici cu statut
special, conform articolului 70 din Legea 293/2004.
1 mustrarea scrisă;
diminuarea drepturilor salariale pentru funcţia îndeplinită cu 5 2
10% pe o perioadă de 1 - 3 luni;
amânarea avansării în grade profesionale sau funcţii superioare,
3
pe o perioadă de la 1 la 2 ani
1

0,20p
0,20p
0,20p
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trecerea într-o funcţie inferioară până la cel mult nivelul de bază
0,20p
al gradului profesional deţinut
5 revocarea din funcţia de conducere
0,20p
6 destituirea din sistemul administraţiei penitenciare
0,20p
*Notă – oricare cinci sancțiuni disciplinare din cele enumerate mai sus, dar care
însumate nu vor fi notate cu mai mult de 1,00 punct.
4

3. Subiectul 3 – 1,00 punct
Precizați situațiile în care funcționarii publici cu statut special se află în conflict de interese,
conform articolului 50, aliniat 1 din Legea 293/2004.
Funcţionarii publici cu statut special sunt în conflict de interese dacă se află în una dintre
următoarele situaţii:
sunt chemaţi să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la
luarea deciziilor cu privire la persoane fizice şi juridice cu care
1
0,40p
sunt soţ/soţie, rude de gradul I sau, după caz, au relaţii cu
caracter patrimonial
sunt chemaţi să participe în cadrul unor comisii constituite,
2 conform legii, din care face parte soţul/soţia sau o rudă de
0,30p
gradul I
interesele lor patrimoniale, ale soţului sau rudelor lor de gradul I
3 pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea
0,30p
atribuţiilor de serviciu
4. Subiectul 4 – 1,00 punct
Enumerați minim patru criterii care se au în vedere la stabilirea regimului de executare,
conform articolului 39, aliniatul 2 din Legea 254/2013.
1 durata pedepsei privative de libertate
0,25p
2 gradul de risc al persoanei condamnate
0,25p
3 antecedentele penale
0,25p
4 vârsta şi starea de sănătate ale persoanei condamnate
0,25p
conduita persoanei condamnate, pozitivă sau negativă, inclusiv în
5
0,25p
perioadele de detenţie anterioare
nevoile identificate şi abilităţile persoanei condamnate, necesare includerii
6
0,25p
în programe educaţionale, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială
disponibilitatea persoanei condamnate de a presta muncă şi de a participa
7 la activităţi educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi
0,25p
asistenţă socială, moral-religioase, instruire şcolară şi formare profesională
*Notă – oricare patru criterii din cele enumerate mai sus, dar care însumate nu vor fi
notate cu mai mult de 1,00 punct.
5. Subiectul 5 – 1,00 punct
Pentru asigurarea dreptului la odihnă și repaus săptămânal, precizați cât timp minim de
somn pe zi se asigură fiecărei persoane condamnate, conform articolului 77, aliniatul 1 din
Legea 254/2013.
1 Persoanelor condamnate li se asigură minimum 7 ore de somn pe zi
1.00p
2
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6. Subiectul 6 – 2,00 puncte
Enumerați minim zece interdicții ale persoanelor condamnate, conform articolului 82
din Legea 254/2013.

1

2
3
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6

7

8

9
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15

a) exercitarea sau încercarea de exercitare de acte de violenţă asupra
personalului, persoanelor care execută misiuni în penitenciar sau care se
află în vizită, asupra celorlalte persoane condamnate, precum şi asupra
oricăror altor persoane;
b) organizarea, sprijinirea sau participarea la revolte, răzvrătiri, acte de
nesupunere pasive sau active ori alte acţiuni violente, în grup, de natură
să pericliteze ordinea, disciplina şi siguranţa penitenciarului;
c) iniţierea sau participarea la acte de sustragere de la executarea
pedepselor privative de libertate;
d) introducerea în penitenciar, producerea, deţinerea, comercializarea sau
consumul de stupefiante, băuturi alcoolice ori de substanţe toxice sau
ingerarea de medicamente fără prescripţie medicală, de natură să creeze
tulburări de comportament;
e) sustragerea în orice mod de la executarea unei sancţiuni disciplinare;
f) instigarea altor persoane condamnate la săvârşirea de abateri
disciplinare;
g) stabilirea de relaţii cu persoane condamnate sau persoane din interiorul
ori exteriorul penitenciarului, cu scopul de a împiedica înfăptuirea justiţiei
sau aplicarea normelor regimului de executare a pedepselor privative de
libertate;
h) sustragerea sau distrugerea unor bunuri sau valori de la locul de muncă
ori aparţinând penitenciarului, personalului, persoanelor care execută
activităţi în penitenciar sau se află în vizită, precum şi a bunurilor
aparţinând altor persoane, inclusiv celor condamnate;
i) prezenţa în zone interzise sau la ore nepermise în anumite spaţii din
penitenciar, stabilite prin regulamentul de ordine interioară, precum şi
nerespectarea orei de revenire în penitenciar;
j) introducerea în penitenciar, procurarea, confecţionarea, deţinerea,
schimbul, primirea, utilizarea sau transmiterea de arme, materiale
explozive, obiecte şi substanţe care pun în pericol siguranţa
penitenciarului, misiunilor sau a persoanelor, bani, medicamente,
telefoane mobile, accesorii ale telefoanelor mobile, bunuri sau alte valori,
în alte condiţii decât cele admise;
k) substituirea identităţii unei alte persoane;
l) împiedicarea, cu intenţie, a desfăşurării programelor şi activităţilor care
se derulează în penitenciar;
m) oferirea sau darea de bani ori alte foloase personalului penitenciarului;
n) obţinerea sau încercarea de obţinere, prin violenţă, constrângere,
promisiuni, servicii, cadouri sau alte mijloace, de avantaje morale ori
materiale de la personal, de la persoanele care execută misiuni în
penitenciar sau care se află în vizită ori de la celelalte persoane
condamnate, precum şi de la orice altă persoană;
o) comunicarea cu exteriorul penitenciarului, în alte condiţii şi prin alte
3
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metode decât cele stabilite prin reglementările în vigoare;
p) ameninţarea personalului, a persoanelor care execută misiuni în
16 penitenciar sau care se află în vizită, a celorlalte persoane condamnate, 0.20p
precum şi a oricăror altor persoane;
q) utilizarea în mod necorespunzător sau în alte scopuri a bunurilor puse la
17
0.20p
dispoziţie de administraţia penitenciarului;
r) tulburarea orarului zilnic sau a liniştii, inclusiv după ora stingerii până la
18
0.20p
deşteptare;
s) exprimarea, în public, prin gesturi sau acte obscene ori care atrag
19
0.20p
oprobriul;
ş) împiedicarea sau încercarea împiedicării aflării adevărului în cazul
20
0.20p
incidentelor petrecute în penitenciar;
t) desfăşurarea de acţiuni care urmăresc aducerea de prejudicii
21
0.20p
administraţiei penitenciarului sau altor persoane;
22 ţ) autoagresiunea în orice mod şi prin orice mijloace;
0.20p
23 u) practicarea jocurilor de noroc cu scopul de a obţine foloase;
0.20p
24 v) fumatul în alte locuri decât cele permise;
0.20p
x) orice manifestare cu caracter discriminatoriu, care aduce atingere
demnităţii umane prin deosebirea, excluderea, restricţia sau preferinţa pe
bază de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală,
25 opinie ori apartenenţă politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, 0.20p
boală cronică necontagioasă, infecţie HIV/SIDA, precum şi orice alt criteriu
care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii,
folosinţei sau exercitării în condiţii de egalitate a drepturilor fundamentale;
26 y) desfășurarea oricăror alte acțiuni interzise prin prezenta lege
0,20p
*Notă – oricare zece interdicții din cele enumerate mai sus, dar care însumate nu vor
fi notate cu mai mult de 2,00 puncte.
7. Subiectul 7 – 1,00 punct
În înțelesul H.G. 157/2016, conform articolului 2, litera h), precizați cum se definesc
penitenciarele.
În înţelesul prezentului regulament următorii termeni se definesc astfel:
h) penitenciar
1 penitenciar
2 penitenciar spital
3 penitenciar pentru tineri
4 penitenciar pentru femei

0,25p
0,25p
0,25p
0,25p

8. Subiectul 8 – 1,00 punct
Precizați periodicitatea și durata acordării vizitei intime persoanelor condamnate, conform
articolului 146, aliniatul 1 din H.G. 157/2016.
Persoanele condamnate definitiv, respectiv arestate preventiv aflate în
1
0,50p
cursul judecăţii au dreptul la o vizită intimă o dată la 3 luni,
2 cu durata de trei ore, cu respectarea condiţiilor legale
0,50p
4
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Se acordă un punct din oficiu.

5

