SUBIECTE DE CONCURS – PROBA SCRISĂ
pentru ocuparea din sursă externă a posturilor de agent operativ

I.
1. Sanctiunile disciplinare care pot fi aplicate functionarilor publici cu
statut special sunt:
a. avertisment
b. diminuarea drepturilor salariale pentru functia indeplinita cu 5 - 10% pe o
perioada de 1 - 3 luni
c. amanarea avansarii în grade profesionale sau functii superioare, pe o
perioada de la 1 la 2 ani
d. trecerea intr-o functie inferioara pana la cel mult nivelul de baza al gradului
profesional detinut
2. Ofiterilor si agentilor din sistemul administratiei penitenciare le este
interzis:
a. sa intervina pentru solutionarea unor cereri sau lucrari care nu sunt de
competenta lor ori nu le-au fost repartizate de conducatorii ierarhici sau care
nu sunt activitati specifice functiei pe care au fost numiti
b. sa faca parte din partide, formatiuni sau organizatii politice ori sa desfasoare
propaganda in favoarea acestora
c. sa adere la secte, organizatii religioase sau alte organizatii, interzise prin lege.
d. sa dispuna, sa exercite, sa instige ori sa tolereze acte de tortura sau orice
forme de tratament inuman ori degradant asupra persoanelor aflate in
asezamintele de detinere
3. Sanctiunile disciplinare care pot fi applicate detinutilor in cazul
savarsirii abaterilor disciplinare sunt:
a. mustrarea scrisa
b. suspendarea dreptului de a participa la activitati culturale, artistice si sportive,
pe o perioada de cel mult o luna
c. suspendarea dreptului de a presta o munca, pe o perioada de cel mult o luna
d. izolarea pentru maximum 15 zile
4. Comisia de disciplina detinuti este formata din:
a. directorul adjunct pentru siguranta detinerii si regim penitenciar, in calitate de
presedinte, directorul adjunct pentru educatie si asistenta psihosociala si un
ofiter desemnat de directorul penitenciarului, in calitate de membri.
b. directorul unitatii, in calitate de presedinte, directorul adjunct pentru educatie
si asistenta psihosociala si un ofiter desemnat de directorul penitenciarului, in
calitate de membri

c. directorul adjunct pentru siguranta detinerii si regim penitenciar, in calitate de
presedinte, seful serviciului aplicarea regimului, directorul adjunct pentru
educatie si asistenta psihosociala si un ofiter desemnat de directorul
penitenciarului, in calitate de membri
d. directorul adjunct pentru siguranta detinerii si regim penitenciar, in calitate de
presedinte, seful serviciului aplicarea regimului, directorul adjunct pentru
educatie şi asistenta psihosociala si un agent desemnat de directorul
penitenciarului, in calitate de membri
5. La stabilirea regimului de executare se au in vedere urmatoarele criterii:
a.
b.
c.
d.

durata pedepsei privative de libertate
gradul de risc al persoanei condamnate
sexul persoanei condamnate
antecedentele penale

6. Regimul de maxima siguranta nu se aplica urmatoarelor persoane
condamnate:
a. care au implinit varsta de 60 de ani;
b. femeilor însărcinate sau care au in ingrijire un copil în varsta de pana la un
an;
c. persoanelor incadrate in gradul II de invaliditate, precum si celor cu afectiuni
locomotorii
d. persoanelor condamnate la pedeapsa detentiunii pe viata si persoanelor
condamnate la pedeapsa inchisorii mai mare de 13 ani, precum si celor care
prezinta risc pentru siguranţa penitenciarului
II.
1. Prezentati dreptul la vizita conform Legii 254/2013
2. Prezentati dreptul de a primi, cumpara si a detine bunuri conform Legii
254/2013
III.
In data de 30.06.2016, penitenciarul Y prezinta la instantele de judecata din
localitatea Z un numar de 5 detinute dintre care, 2 regim semideschis, si 3 regim
inchis, cu escorta formata din 3 agenti.
Seful de escorta se deplaseaza prima data pe sectia de detinere regim
semideschis la camerele de detinere, de unde ia cele 2 detinute, in prezenta
supraveghetoarei. Supraveghetoarea trece in mod numeric detinutele in registrul
intrari /iesiri, seful de escorta semnand pentru luarea in primire a acestora. Seful
punctului de lucru se deplaseaza in Punct Primire Detinuti unde le preda agentului
escorta. Ulterior se deplaseaza pe sectia de regim inchis unde in zona de acces
solicita supraveghetoarei celelalte 3 detinute. Supraveghetoarea se deplaseaza la
camera de detinere, unde identifica pe baza tabelului nominal detinutele si le preda
sefului de escorta pe baza de semnatura in registrul de intrari/iesiri. Dupa
executarea apelului nominal si efectuarea perchezitiei prin sondaj (o detinuta din
regim semideschis, si 2 din regim inchis) in cadrul Punctului Primire Detinuti, escorta
se deplaseaza la sediul instantei de judecata.

Cu ocazia deplasarii de la camera de arest la sala de judecata a 2 detinute,
detinuta GN incearca sa primeasca de la un membru de familie aflat pe holul de
acces catre sala de judecata, 2 pachete de tigari. Seful de escorta intervine operativ
si nu permite primirea tigarilor de catre detinuta, precizand ca le permite sa stea de
vorba in sala de judecata, dar nu permite schimbul de obiecte.
Cerinte:
1. Identificati si mentionati greselile efectuate in indeplinirea atributiilor de catre
personalul din serviciu
2. Precizati modul correct de executare a atributiilor de serviciu argumentand
aspectele sesizate.
GRILA CORECTARE
1 punct este asigurat in oficiu
I.

5 puncte

Nr. Grila Raspuns corect Punctaj Observatii
1
b, c, d
1p
0.33/varianta corecta
2
a, b, c, d
1p
0.25/varianta corecta
3
b,c
1p
0.50/varianta corecta
4
a
0.50 p
5
a, b, d
1p
0.33/varianta corecta
6
b
0.50 p
*In cazul in care este bifata si o varianta gresita, se anuleaza intreg raspunsul
II.

2 puncte

1. Dreptul la vizita
Persoanele condamnate au dreptul de a primi vizite, în spaţii special
amenajate,

sub

supravegherea

vizuală

a

personalului

administraţiei

penitenciarului. 0.20 p
Persoanele aflate în vizită sunt supuse controlului specific. 0.10 p
Durata şi periodicitatea vizitelor, modul de organizare a acestora, precum
şi calitatea persoanelor vizitatoare se stabilesc prin regulamentul de aplicare a
legii 254/2013. 0.10 p
Persoanele condamnate au dreptul de a primi oricând, în condiţii de
confidenţialitate, vizite ale apărătorului. 0.10 p
Persoanele condamnate pot comunica în limba maternă atât între ele, cât
şi cu persoanele care le vizitează. 0.10 p

Persoanele

condamnate

sunt

informate

de

către

administraţia

penitenciarului cu privire la boala gravă sau decesul soţului, soţiei sau al
concubinului, concubinei, precum şi al unei rude apropiate, în cel mai scurt timp
de la luarea la cunoştinţă, de către administraţia penitenciarului, despre
evenimentul produs. 0.10 p
2.

Dreptul de a primi, cumpăra şi a deţine bunuri
Persoanele condamnate au dreptul de a primi bunuri şi de a efectua

cumpărături. 0.10 p
Numărul şi greutatea pachetelor, categoriile de bunuri care pot fi primite,
cumpărate, păstrate şi folosite de către persoanele condamnate, precum şi
procedura de primire, păstrare şi folosire se stabilesc prin regulamentul de
aplicare a legii 254/2013. 0.10 p
Persoanele condamnate pot primi sume de bani, care se consemnează în
fişa contabilă nominală, ce se întocmeşte la intrarea în penitenciar. 0.10 p
Cotele din sumele de bani cuvenite persoanelor condamnate pentru
munca prestată, sumele primite de la persoane fizice sau juridice în timpul
executării pedepsei şi sumele aflate asupra lor la primirea în penitenciar sunt
evidenţiate în fişa contabilă nominală a persoanelor condamnate (0.10 p) şi pot
fi folosite pentru:
 exercitarea dreptului de petiţionare, a dreptului la corespondenţă şi a
dreptului la convorbiri telefonice; 0.10 p
 fotocopierea documentelor de interes personal; 0.10 p
 efectuarea examenului medical; 0.10 p
 derularea contractului de asigurare în condiţiile legale; 0.10 p
 repararea pagubelor cauzate bunurilor puse la dispoziţie de administraţia
penitenciarului; 0.10 p
 recuperarea cheltuielilor avansate de administraţia penitenciarului, în
condiţiile legale; 0.10 p

 cumpărarea de bunuri, sprijinirea familiei sau alte asemenea scopuri; 0.10
p
 plata transportului până la domiciliu, la punerea în libertate; 0.10 p
 îndeplinirea obligaţiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare 0.10
p

III.

2 puncte

Text
“Seful de escorta se deplaseaza prima data pe sectia de detinere regim deschis, la
camerele de detinere, de unde ia cele 2 detinute in prezenta supraveghetoarei”
Greseli efectuate
Seful de escorta se deplaseaza la camerele de detinere, de unde ia detinutele. 0.10
p
Raspuns corect
Conform art. 167 din OMJ 1676/2010, persoanele private de libertate care
urmează a fi escortate se iau în primire numai în zona de acces a secţiei de
deţinere, pe bază de semnătură în registrul de evidenţă a intrărilor-ieşirilor
persoanelor private de libertate şi sunt conduse la locul destinat efectuării
apelului nominal şi percheziţiei corporale 0.15 p
Text
“Supraveghetorul trece in mod numeric detinutele, in registrul intrari/iesiri”
Greseli efectuate
Supraveghetoarea nu a efectuat perchezita cu ocazia scoaterii detinutelor din
camera de detinere. 0.10 p
Raspuns corect
Conform art. 104 al. 2 din OMJ 1676/2010 la scoaterea şi introducerea din şi în
cameră a condamnaţilor cărora li se aplică regimul de maximă siguranţă sau
închis şi asupra arestaţilor preventiv, se efectuează percheziţia corporală
sumară, potrivit prevederilor legale. Aceasta se efectuează şi asupra
condamnaţilor cărora li se aplică regimul semideschis şi deschis ori de câte
ori aceştia ies sau intră din spaţiul de deţinere destinat cazării şi desfăşurării
unor activităţi în care au acces direct. 0.15 p
Greseli efectuate
Supraveghetoarea a trecut in mod numeric detinutele. 0.10 p
Raspuns corect
Conform art. 123 lit. d din OMJ 1676/2010, înscrie în registrul special destinat
toate persoanele condamnate din regimul semideschis şi deschis care intră

sau ies în sau din spaţiul destinat cazării şi în care au acces direct pentru
desfăşurarea anumitor activităţi, nominal până la cinci persoane private de
libertate şi numeric pentru grupurile care depăşesc această cifră, precum şi
locul unde acestea se deplasează, persoana care le însoţeşte sau escortează
semnând de preluarea acestora; 0.15 p
Text
“Supraveghetoarea se deplaseaza la camera de detinere, unde identifica pe baza
tabelului nominal detinutele si le preda sefului de escorta pe baza de semnatura in
registrul de intrari/iesiri”
Greseli efectuate
Supraveghetoarea nu a efectuat perchezita cu ocazia scoaterii detinutelor din
camera de detinere. 0.10 p
Raspuns corect
Conform art. 104 al. 2 din OMJ 1676/2010 la scoaterea şi introducerea din şi în
cameră a condamnaţilor cărora li se aplică regimul de maximă siguranţă sau
închis şi asupra arestaţilor preventiv, se efectuează percheziţia corporală
sumară, potrivit prevederilor legale. 0.15 p
Text
“Dupa executarea apelului nominal si efectuarea perchezitiei prin sondaj (o detinuta
din regim semideschis, si 2 din regim inchis) in cadrul Punctului Primire Detinuti,
escorta se deplaseaza la sediul instantei de judecata.”
Greseli efectuate
A fost efectuata perchezitia prin sondaj. 0.10 p
Nu au fost aduse la cunostinta regulile pe care detinutele sunt obligate sa le
respecte 0.10 p
Raspuns corect
Conform art. 168 din OMJ 1676/2010 după executarea apelului şi a percheziţiei,
persoanele private de libertate sunt conduse în dispozitivul de escortare, unde
şeful de escortă sau şeful punctului de lucru le aduce la cunoştinţă regulile pe
care sunt obligate să le respecte pe timpul deplasării şi consecinţele ce decurg
în cazul nerespectării lor. 0.15 p
Text
“Cu ocazia deplasarii de la camera de arest la sala de judecata a 2 detinute, detinuta
GN incearca sa primeasca de la un membru de familie aflat pe holul de acces catre
sala de judecata, 2 pachete de tigari.”
Greseli efectuate
Personalul escortei a permis ca detinuta sa incerce sa ia legatura cu membrul de
familie 0.10 p
Raspuns corect
Conform art. 160 lit. f din OMJ 1676/2010 Şeful de escortă răspunde de
executarea regulamentară a serviciului de către subordonaţi şi de asigurarea
pazei, supravegherii şi escortării persoanelor private de libertate luate în

primire şi are următoarele atribuţii generale: opreşte orice persoană care
încearcă să ia legătura cu persoanele private de libertate sau să le transmită
obiecte ori să le favorizeze evadarea; 0.10 p
Conform art. 162 lit. e din OMJ 1676/2010 Personalul din compunerea escortei
răspunde de paza persoanelor private de libertate pe timpul deplasării şi la
destinaţie, fiind obligat să supravegheze cu atenţie ca, pe timpul deplasării,
persoanele private de libertate să nu comunice cu alte persoane, să trimită sau
să primească bani, ţigări ori alte obiecte sau substanţe sau să fumeze. 0.10 p
Conform art. 199 lit. f din OMJ 1676/2010 Şeful de escortă la organele judiciare
are următoarele atribuţii specifice: ia măsuri de prevenire a evadărilor, iniţierii
de legături între persoanele private de libertate şi alte persoane sau a altor
incidente care se pot produce. 0.10 p
Text
“Seful de escorta intervine operativ si nu permite primirea tigarilor de catre detinuta,
precizand ca le permite sa stea de vorba in sala de judecata, dar nu permite
schimbul de obiecte.”
Greseli efectuate
Seful de escorta a precizat ca le va permite sa stea de vorba in sala de judecata
0.10 p
Raspuns corect
Conform art. 163 lit. f din OMJ 1676/2010 Personalului din compunerea escortei,
pe timpul executării serviciului, îi este interzis să poarte discuţii care nu au
legătură cu serviciul cu persoanele private de libertate ori cu persoane civile
sau să desfăşoare alte activităţi. 0.15 p

