
 

  
 

 

 
SUBIECTE DE CONCURS – PROBA SCRISĂ 

pentru ocuparea din sursă externă a posturilor de agent operativ 

 

1. Care sunt sancțiunile disciplinare care pot fi aplicate persoanelor 
private de libertate, în conformitate cu Legea nr. 254/2013?  

Baza legală: Art. 101, alin. (1) din Legea nr. 254/2013 

Punctaj: 1,5 p 

a) avertismentul;  0,25 puncte    
b) suspendarea dreptului de a participa la activităţi culturale, artistice şi 
sportive, pe o perioadă de cel mult o lună;  0,25 puncte       
c) suspendarea dreptului de a presta o muncă, pe o perioadă de cel mult o 
lună; 0,25 puncte        
d) 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;  0,25 puncte       
e) suspendarea dreptului de a primi vizite, pe o perioadă de cel mult 3 luni; 
0,25 puncte        
f) izolarea pentru maximum 10 zile. 0,25 puncte        

 

2. Prezentați principiile care guvernează conduita profesională a 
funcționarului public cu statut special, în conformitate cu prevederile Codului 
deontologic al personalului din sistemul administrației penitenciare. 

Baza legală: Art. 2   Codul deontologic al personalului din sistemul 
administrației penitenciare aprobat prin OMJ 2794/C/2004  

Punctaj: 1,5 p 

a) supunerea deplină faţă de lege; 0,25 puncte     
b) respectarea drepturilor persoanelor private de libertate, în condiţiile 
prevăzute de lege; 0,25 puncte      
c) egalitatea şanselor; 0,20 puncte     
d) responsabilitate şi imparţialitate; 0,20 puncte        
e) eficacitate în serviciul intereselor generale ale societăţii; 0,20 puncte         
f) eficienţă în utilizarea resurselor; 0,20 puncte        
g) ierarhia organizatorică şi funcţională. 0,20 puncte    
      

3. Enumerați situațiile în care se constată încetarea refuzului de hrană 
declarat de o persoană privată de libertate,  în conformitate cu Legea nr. 254/2013. 

Baza legală: Art. 55 din Legea nr. 254/2013 

Punctaj: 1,5 p 

a) declaraţie scrisă /0,25 puncte/ sau verbală /0,25 puncte/;  0,50 puncte    



 

  
 

 

b) acceptarea hranei /0,25 puncte/, care este oferită zilnic, la orele fixate, de 
administraţia penitenciarului /0,25 puncte/;   0,50 puncte    
c) constatarea faptului că s-a alimentat /0,25 puncte/, în mod direct ori pe 
baza investigaţiilor sau determinărilor clinice de specialitate/ 0,25 puncte/. 
0,50 puncte    

 

4. Ce funcții sau activități pot fi exercitate de funcționarii publici cu 
statut special în afara funcției publice pe care o dețin, conform Statutului 
funcționarului public cu statut special din Administrația Națională a 
Penitenciarelor? 

Baza legală: Art. 51 din Legea nr. 293/2004 

Punctaj: 1,5 p 

Funcţionarii publici pot exercita funcţii sau activităţi în domeniul didactic, / 
0,40 puncte/   al cercetării ştiinţifice /0,40 puncte/, al creaţiei literar-artistice/0,35 
puncte/   şi în alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt în legătură 
directă sau indirectă cu atribuţiile exercitate ca funcţionar public potrivit fişei postului 
/0,35 puncte  . 

 

5. Enumerați mijloacele de imobilizare ce pot fi folosite în conformitate 
cu Regulamentul privind siguranța locurilor de deținere din subordinea 
Administrației Naționale a Penitenciarelor. 

Baza legală: Art. 12, alin.2 din Regulamentul privind siguranța locurilor 
de deținere din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, aprobat 
prin OMJ nr. 1676/C/2010 

Punctaj: 2 p 

a) cătuşe metalice pentru mâini ; 0,20 puncte          
b) centurile de imobilizare ;   0,15 puncte       
c) mijloace de imobilizare pentru/în timpul deplasării/transportului ; 0,15 
puncte           
d) curele de imobilizare din piele, plastic sau material textil ; 0,15 puncte       
e) mijloacele iritant-lacrimogene ;  0,15 puncte          
f) bastonul sau tompha de cauciuc ; 0,15 puncte           
g) jetul de apă; 0,15 puncte       
h) armele cu cartuşe cu glonţ de cauciuc sau altă muniţie neletală; 0,15 
puncte           
i) câinii de serviciu ; 0,15 puncte           
j) elemente acustice, luminoase, fumigene;  0,15 puncte          
k) forţa fizică; 0,15 puncte            
l) cazarea în camera de protecţie; 0,15 puncte           
m) orice alte mijloace de imobilizare prevăzute de dispoziţiile legale în 
vigoare. 0,15 puncte           

 



 

  
 

 

6. Care sunt obligațiile personalului din compunerea escortei care 
răspunde de paza persoanelor private de libertate pe timpul deplasării și la 
destinație? 

Baza legală: Art. 162 din Regulamentul privind siguranța locurilor de 
deținere din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, aprobat prin 
OMJ nr. 1676/C/2010 

Punctaj: 1 p 

a) să-şi însuşească dispoziţia de executare a misiunii /0,10 puncte/ şi s-o 
execute întocmai /0,10 puncte/; 0,20 puncte               

b) să cunoască numărul /0,10 puncte/, categoria /0.05 puncte/ şi riscul pe 
care îl prezintă pentru siguranţa penitenciarului persoanele private de libertate din 
formaţia pe care o escortează / 0,05 puncte/ ;  0,20 puncte             

c) să ocupe locul din dispozitivul de escortare / 0,10 puncte/ stabilit de şeful 
escortei / 0,10 puncte/; 0,20 puncte              

d) să ţină permanent legătura de vedere / 0.05 puncte/  şi, după caz, de foc 
/0,05 puncte/ cu celelalte persoane din dispozitiv şi să observe itinerarul /0,05 puncte/ 
şi terenul înconjurător /0,05 puncte/; 0,20 puncte              

e) să supravegheze cu atenţie ca, pe timpul deplasării, persoanele private de 
libertate să nu comunice cu alte persoane / 0,05 puncte/, să trimită sau să primească 
bani /0,05 puncte/, ţigări /0,05 puncte/ ori alte obiecte sau substanţe sau să fumeze 
/0,05 puncte/. 0,20 puncte  

 
Total punctaj = 9 puncte  
Se acordă un punct din oficiu            


