
 
 

 

SUBIECTE DE CONCURS – PROBA SCRISĂ 

pentru ocuparea din sursă externă a posturilor de agent operativ  
 

 
1. Enumerați 5(cinci) obligații ale funcționarilor publici cu statut special din 

sistemul administrației penitenciare, conform art. 48 din Legea nr. 293/2004 
privind statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația 
Națională a Penitenciarelor, cu modificările și completările ulterioare. 
Punctaj: 2 puncte 
 

 Se va acorda punctajul de 0,4 puncte pentru fiecare obligație enumerată din 
următoarele, în limita maximă a punctajului acordat subiectului: 
 

    ART. 48 
    Funcţionarul public cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare are 
următoarele obligaţii: 
    a) să cunoască şi să respecte principiile generale prevăzute de Constituţie şi de 
celelalte legi, precum şi să apere valorile democraţiei; 
    b) să respecte şi să protejeze viaţa, sănătatea şi demnitatea persoanelor private 
de libertate, drepturile şi libertăţile acestora; 
    c) să împiedice orice acţiune care presupune discriminare pe criterii de etnie, 
rasă, limbă, naţionalitate, sex, apartenenţă sindicală şi religie; 
    d) să execute, cu profesionalism şi în termenul stabilit, toate atribuţiile de serviciu 
stabilite prin fişa postului, precum şi dispoziţiile date de conducătorii ierarhici; 
    e) să fie disciplinat, respectuos şi corect faţă de şefi, colegi sau subalterni şi să 
respecte ierarhia conferită de funcţia şi gradul profesional deţinute; 
    f) să informeze conducătorii ierarhici şi celelalte autorităţi abilitate cu privire la 
infracţiunile de care a luat cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în 
legătură cu serviciul, îndeosebi cu privire la faptele de corupţie; 
    g) să manifeste preocupare şi interes pentru perfecţionarea nivelului de instruire 
profesională; 
    h) să păstreze secretul de stat şi de serviciu, în condiţiile legii, precum şi 
confidenţialitatea informaţiilor sau documentelor care au acest caracter, în condiţiile 
legii; 
    i) să se abţină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor lui politice în 
exercitarea atribuţiilor ce îi revin; 
    j) să se conformeze dispoziţiilor date de conducătorii ierarhici cărora le este 
subordonat direct, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (3); 
    k) să respecte întocmai programul de muncă; 
    l) să se prezinte la programul de muncă stabilit, precum şi în afara acestuia, în 
situaţii temeinic justificate; 
    m) să informeze şeful ierarhic despre existenţa unui conflict de interese privind 
exercitarea atribuţiilor de serviciu, în condiţiile legii; 
    n) în situaţii de catastrofe, calamităţi, alarmare ca urmare a revoltelor în 
penitenciar, evadărilor, părăsirii locurilor de deţinere sau alte tulburări de amploare 
ale activităţilor în unităţile de penitenciare, personalul de penitenciare aflat în 
activitate este obligat să se prezinte, de îndată, la unitatea din care face parte; 



 
    o) la instituirea stării de urgenţă sau a stării de asediu ori în caz de mobilizare şi 
război, personalul va acţiona conform legii; 
    p) în cazul producerii uneia dintre situaţiile prevăzute la lit. n) şi o), personalul de 
penitenciare care se află într-o altă localitate se va prezenta la cea mai apropiată 
unitate a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, informând superiorii săi despre 
aceasta; 
    q) să informeze şeful ierarhic despre existenţa în unitatea în care îşi desfăşoară 
activitatea a unor persoane private de libertate care au calitatea de soţ/soţie sau 
rude până la gradul II inclusiv cu acesta ori cu soţul/soţia, în situaţia în care iau 
cunoştinţă de aceste situaţii; 
    r) să aducă la cunoştinţa compartimentului resurse umane modificările privind 
domiciliul, după caz, reşedinţa, precum şi schimbările intervenite în starea civilă sau 
date relevante din punct de vedere profesional, în termen de 15 zile de la 
producerea acestora. 

 
2.  Enumerați 5(cinci) interdicții ale funcționarilor publici cu statut special din 

sistemul administrației penitenciare, conform Ordinului Ministrului Justiției nr. 
2794/C/2004 pentru aprobarea Codului deontologic al personalului din 
sistemul administrației penitenciare. 
Punctaj: 1.5 puncte 
 
Se va acorda punctajul de 0,3 puncte pentru fiecare interdicție enumerată din 
următoarele, în limita maximă a punctajului acordat subiectului: 
 

ART. 11  
Funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare le este interzis: 
    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, 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 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 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 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 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 instituţiilor de învăţământ, a activităţilor de 
cercetare ştiinţifică şi creaţie literar-artistică; 
    h) să recurgă la forţă sau la folosirea mijloacelor de imobilizare împotriva 
persoanelor private de libertate, în alte condiţii decât cele expres prevăzute de lege. 
 

3. Specificați 5(cinci) situații în care se execută percheziția corporală 
amănunțită, conform art. 260, alin. 2 din Ordinul Ministrului Justiției nr. 



 
1676/C/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind siguranța locurilor de 
deținere din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor. 
Punctaj: 1.5 puncte 
 
Se va acorda punctajul de 0,3 puncte pentru fiecare situație enumerată din 
următoarele, în limita maximă a punctajului acordat subiectului: 
 

    ART. 260 
    (2) Percheziţia corporală amănunţită se execută în următoarele situaţii: 
    a) la primirea persoanelor private de libertate în locul de deţinere; 
    b) 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; 
    c) la plecarea şi întoarcerea din permisiunea de ieşire din penitenciar; 
    d) la internarea persoanelor private de libertate în infirmeria locului de deţinere 
sau în spitalele din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi la externarea din aceste locuri; 
    e) cu ocazia transferării persoanelor private de libertate, atât la locul de deţinere 
de unde se transferă cât şi la cel care le primeşte; 
    f) cu ocazia mutărilor între secţiile de deţinere; 
    g) cu prilejul pregătirii în vederea prezentării la organele judiciare şi la înapoierea 
de la acestea; 
    h) după ce persoanele private de libertate au beneficiat de vizită fără dispozitive 
de separare sau intimă; 
    i) cu ocazia introducerii şi scoaterii în şi din camere a persoanelor private de 
libertate sancţionate disciplinar cu izolarea; 
    j) 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; 
    k) la punerea în libertate a persoanelor private de libertate; 
    l) în alte situaţii, cu avizul directorului locului de deţinere. 
 

4. Care sunt tipurile regimurilor de executare a pedepselor privative de libertate, 
conform art. 31, alin. 1 din Legea nr. 254/2013 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 0,25 puncte pentru fiecare tip de regim de 
executare a pedepsei privative de libertate enumerat din următoarele, în limita 
maximă a punctajului acordat subiectului: 
 

    ART. 31 
    Tipurile regimurilor de executare a pedepselor privative de libertate 
    (1) Regimurile de executare a pedepselor privative de libertate sunt, în ordinea 
descrescătoare a gradului de severitate, următoarele: 
    a) regimul de maximă siguranţă; 
    b) regimul închis; 
    c) regimul semideschis; 
    d) regimul deschis. 

 



 
5. Enumerați 5(cinci) obligații ale persoanelor condamnate, conform art. 81 din 

Legea nr. 254/2013 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 
 
Se va acorda punctajul de 0,4 puncte pentru fiecare obligație enumerată din 
următoarele, în limita maximă a punctajului acordat subiectului: 
 

    ART. 81 
    Obligaţiile persoanelor condamnate 
    Persoanele condamnate au următoarele obligaţii: 
    a) să se supună percheziţiei cu ocazia primirii în penitenciar, precum şi pe 
parcursul executării pedepsei privative de libertate, ori de câte ori este necesar; 
    b) să respecte regulile stabilite de administraţia penitenciarului pe perioada cât au 
permisiune de ieşire din penitenciar sau în cazul desfăşurării de activităţi, fără 
supraveghere, în exteriorul penitenciarului; 
    c) să se conformeze dispoziţiilor date de organele judiciare; 
    d) să respecte regulile de igienă individuală şi colectivă în camera de deţinere şi în 
alte spaţii comune, precum şi indicaţiile medicului; 
    e) să întreţină în mod corespunzător bunurile încredinţate de administraţia 
penitenciarului şi bunurile din dotarea unităţilor unde prestează munca; 
    f) să respecte programul zilnic; 
    g) să respecte repartizarea pe camerele de deţinere; 
    h) să manifeste o atitudine cuviincioasă faţă de orice persoană cu care intră în 
contact; 
    i) să aibă o ţinută decentă, curată şi îngrijită; 
    j) să îndeplinească în bune condiţii activităţile la care participă; 
    k) să declare, conform realităţii, nivelul de instruire şcolară sau pregătire 
profesională; 
    l) să respecte orice altă obligaţie care rezultă din prezenta lege, din regulamentul 
de aplicare a acesteia, din ordinele şi deciziile emise în baza acestora şi din 
regulamentul de ordine interioară al penitenciarului. 
 

6. Enumerați 5(cinci) drepturi ale persoanelor condamnate, conform Capitolului 
V din Legea nr. 254/2013 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 drept enumerat din 
următoarele, în limita maximă a punctajului acordat subiectului: 
 

    CAPITOLUL V 
    Drepturile persoanelor condamnate:  
 

a) Libertatea conştiinţei, a opiniilor şi libertatea credinţelor religioase 
b) Dreptul la informaţie 
c) Dreptul la consultarea documentelor cu caracter personal 
d) Dreptul la asistenţă juridică 
e) Dreptul de petiţionare şi dreptul la corespondenţă 



 
f) Dreptul la convorbiri telefonice 
g) Dreptul la comunicări on-line 
h) Dreptul la plimbare zilnică 
i) Dreptul de a primi vizite şi dreptul de a fi informat cu privire la situaţiile 

familiale deosebite 
j) Dreptul la vizită intimă 
k) Dreptul de a primi, cumpăra şi a deţine bunuri 
l) Dreptul la asistenţă medicală, tratament şi îngrijiri 
m) Dreptul la asistenţă diplomatică 
n) Dreptul la încheierea căsătoriei 
o) Dreptul de a vota 
p) Dreptul la odihnă şi repausul săptămânal 
q) Dreptul la muncă 
r) Dreptul la învăţământ 
s) Dreptul la hrană, ţinută, cazarmament şi condiţii minime de cazare 

 
Din oficiu: 1 punct 


