
 
 

 

GRILĂ DE CORECTARE 2 

PENTRU SUBIECTELE DE LA CONCURSUL DE OCUPARE DIN SURSĂ EXTERNĂ 

A  POSTURILOR DE AGENT OPERATIV (BĂRBAŢI ŞI FEMEI) 

 

 

Subiectul nr. 1 
Enumeraţi recompensele care pot fi acordate deținuților, conform Legii nr. 254/2013. 

 

Răspuns:  

a) ridicarea unei sancţiuni disciplinare aplicate anterior; (0.2 puncte) 

b) suplimentarea numărului convorbirilor on-line; (0.2 puncte) 

c) suplimentarea drepturilor la pachete şi/sau vizite; (0.2 puncte) 

d) suplimentarea dreptului la vizită intimă, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 69, 

cu excepţia alin. (1) lit. d); (0.2 puncte) 

e) permisiunea de ieşire din penitenciar pentru o zi, dar nu mai mult de 15 zile pe an; 

(0.2 puncte) 

f) permisiunea de ieşire din penitenciar pe o durată de cel mult 5 zile, dar nu mai mult de 

25 de zile pe an; (0.2 puncte) 

g) permisiunea de ieşire din penitenciar pe o durată de cel mult 10 zile, dar nu mai mult 

de 30 de zile pe an. (0.2 puncte) 

 

*** Conform art. 98 alin. (1) din Legea nr. 254/2013 

 

TOTAL = 7 x 0.2 puncte = 1.4 puncte 

 

 

Subiectul nr. 2 
Enumerați 10 interdicții ale deținuților, conform Legii nr. 254/2013. 

Răspuns:  

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; (0.1 puncte) 



 
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; (0.1 puncte) 

c) iniţierea sau participarea la acte de sustragere de la executarea pedepselor privative 

de libertate; (0.1 puncte) 

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; (0.1 puncte) 

e) sustragerea în orice mod de la executarea unei sancţiuni disciplinare; (0.1 puncte) 

f) instigarea altor persoane condamnate la săvârşirea de abateri disciplinare; (0.1 

puncte) 

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; (0.1 puncte) 

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; (0.1 puncte) 

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; (0.1 puncte) 

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; (0.1 puncte) 

k) substituirea identităţii unei alte persoane; (0.1 puncte) 

l) împiedicarea, cu intenţie, a desfăşurării programelor şi activităţilor care se derulează 

în penitenciar; (0.1 puncte) 

m) oferirea sau darea de bani ori alte foloase personalului penitenciarului; (0.1 puncte) 

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; (0.1 puncte) 

o) comunicarea cu exteriorul penitenciarului, în alte condiţii şi prin alte metode decât 

cele stabilite prin reglementările în vigoare; (0.1 puncte) 

p) ameninţarea personalului, a persoanelor care execută misiuni în penitenciar sau care 

se află în vizită, a celorlalte persoane condamnate, precum şi a oricăror altor persoane; 

(0.1 puncte) 



 
q) utilizarea în mod necorespunzător sau în alte scopuri a bunurilor puse la dispoziţie de 

administraţia penitenciarului; (0.1 puncte) 

r) tulburarea orarului zilnic sau a liniştii, inclusiv după ora stingerii până la deşteptare; 

(0.1 puncte) 

s) exprimarea, în public, prin gesturi sau acte obscene ori care atrag oprobriul; (0.1 

puncte) 

ş) împiedicarea sau încercarea împiedicării aflării adevărului în cazul incidentelor 

petrecute în penitenciar; (0.1 puncte) 

t) desfăşurarea de acţiuni care urmăresc aducerea de prejudicii administraţiei 

penitenciarului sau altor persoane; (0.1 puncte) 

ţ) autoagresiunea în orice mod şi prin orice mijloace; (0.1 puncte) 

u) practicarea jocurilor de noroc cu scopul de a obţine foloase; (0.1 puncte) 

v) fumatul în alte locuri decât cele permise; (0.1 puncte) 

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, opinie ori apartenenţă politică, avere, origine 

socială, vârstă, dizabilitate, 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; (0.1 puncte) 

y) desfăşurarea oricăror altor acţiuni interzise prin prezenta lege. (0.1 puncte) 

 

*** Conform art. 82 alin. (1) din Legea nr. 254/2013 

 

Notă: Pentru oricare dintre răspunsurile de mai sus se acordă punctajul 

menţionat, în limita punctajului maxim posibil acordat cerinței. 

 

TOTAL = 10 x 0.1 puncte = 1.00 puncte 

 

 

Subiectul nr. 3 
Enumerați 10 fapte ale funcționarilor publici cu statut special care constituie abateri 

disciplinare conform Legii nr. 293/2004. 

Răspuns:  

a) manifestările care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei publice în care îşi 

desfăşoară activitatea; (0.1 puncte) 

b) neglijenţă şi superficialitate manifestată în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, a 

dispoziţiilor legale sau a celor primite de la şefii ierarhici ori de la autorităţile anume 

abilitate de lege; (0.1 puncte) 

c) întârzierea repetată şi nejustificată în îndeplinirea sarcinilor de serviciu; (0.1 puncte) 



 
d) depăşirea atribuţiilor de serviciu ori manifestarea unui comportament 

necorespunzător faţă de persoanele private de libertate, care contravine legii privind 

executarea pedepselor, sau faţă de alte persoane cu care intră în contact în timpul 

serviciului; (0.1 puncte) 

e) absenţa nemotivată ori întârzierea repetată la serviciu; (0.1 puncte) 

f) părăsirea nejustificată a locului de muncă în timpul programului de lucru, de natură a 

perturba activitatea compartimentului de muncă; (0.1 puncte) 

g) producerea de pagube materiale unităţii din care face parte sau patrimoniului 

Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; (0.1 puncte) 

h) încălcarea normelor privind confidenţialitatea activităţii desfăşurate; (0.1 puncte) 

i) nerespectarea prevederilor jurământului de credinţă; (0.1 puncte) 

j) imixtiunea ilegală în activitatea altui funcţionar public cu statut special; (0.1 puncte) 

k) intervenţia pentru influenţarea soluţionării unei cereri privind satisfacerea intereselor 

oricărei persoane; (0.1 puncte) 

l) nerespectarea prevederilor referitoare la incompatibilităţi, conflicte de interese şi 

interdicţii; (0.1 puncte) 

m) interzicerea sau împiedicarea exercitării libertăţilor publice şi a drepturilor sindicale 

ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare; (0.1 

puncte) 

n) atitudinea tolerantă a conducătorilor ierarhici faţă de comiterea unor abateri 

disciplinare de către subordonaţi; (0.1 puncte) 

o) efectuarea în timpul programului de lucru a unor activităţi ce nu au legătură cu 

îndatoririle de serviciu; (0.1 puncte) 

p) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 48. (0.1 puncte) 

 

*** Conform art. 69 din Legea nr. 293/2004 

 

Notă: Pentru oricare dintre răspunsurile de mai sus se acordă punctajul 

menţionat, în limita punctajului maxim posibil acordat cerinței. 

 

TOTAL = 10 x 0.1 puncte = 1.00 puncte 

 

 

Subiectul nr. 4 
Enumeraţi 10 obligații ale personalului care execută serviciul de pază, escortare, însoţire şi 

supraveghere a deținuților, conform art.3 din OMJ nr. 1676/2010 (Regulamentul privind 

siguranţa locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor). 

 



 
Răspuns:  

a) să respecte întocmai îndatoririle generale şi sarcinile specifice, conform fişei sau 

carnetului postului; (0.09 puncte) 

b) să respecte programul orar al unităţii; (0.09 puncte) 

c) să informeze imediat şefii ierarhici cu privire la starea de sănătate şi capacitatea de 

muncă; (0.09 puncte) 

d) să informeze, de îndată, conducerea unităţii despre schimbarea numărului de telefon 

la care poate fi contactat; (0.09 puncte) 

e) să prezinte legitimaţia de serviciu la intrarea şi ieşirea din unitate; (0.09 puncte) 

f) să se supună controlului alcoolemiei cu aparate specifice; (0.09 puncte) 

g) să se supună controlului antiterorist şi de specialitate; (0.09 puncte) 

h) să se supună testării psihologice; (0.09 puncte) 

i) să-şi însuşească şi să-şi perfecţioneze continuu cunoştinţele de specialitate în mod 

individual şi prin participarea la sesiunile de formare profesională şi să aplice întocmai 

prevederile legale în activitatea pe care o desfăşoară; (0.09 puncte) 

j) să manifeste exigenţă, hotărâre, spirit de iniţiativă şi capacitate de analiză în 

îndeplinirea sarcinilor încredinţate; (0.09 puncte) 

k) să cunoască, să păstreze şi să folosească în condiţii corespunzătoare armamentul şi 

mijloacele tehnice din dotare; (0.09 puncte) 

l) să manifeste vigilenţă faţă de acţiunile persoanelor private de libertate, să cunoască 

starea de spirit a acestora, să comunice imediat şefilor nemijlociţi încercările 

persoanelor private de libertate de a se sustrage de la regimul executării pedepsei, 

luând măsuri de prevenire a incidentelor; (0.09 puncte) 

m) să participe în mod direct la procesul de recuperare socială a persoanelor private de 

libertate, folosind toate mijloacele şi procedeele de influenţare pozitivă a acestora, 

acţionând în conformitate cu prevederile legale; (0.09 puncte) 

n) să fie în măsură să acorde primul ajutor persoanelor private de libertate sau altor 

persoane aflate în dificultate; (0.09 puncte) 

o) să nu permită persoanelor private de libertate să fumeze în alte locuri decât cele 

stabilite în acest sens; (0.09 puncte) 

p) să pretindă persoanelor private de libertate în orice împrejurare să respecte regulile 

de ordine interioară şi să îndeplinească obligaţiile ce le revin; (0.09 puncte) 

r) să respingă încercările de corupere din partea persoanelor private de libertate sau a 

altor persoane, informând imediat şefii ierarhici; (0.09 puncte) 

s) să respecte prevederile prezentului Regulament; (0.09 puncte) 

t) să aibă în toate împrejurările o conduită conformă cu dispoziţiile Legii nr. 293/2004, 

Codul deontologic al personalului din Administraţia Naţională a Penitenciarelor aprobat 

prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/C/2004 şi Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al unităţii. (0.09 puncte) 

 



 
*** Conform art. 3 din Regulamentul privind siguranța locurilor de deținere din 

subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, aprobat prin OMJ Nr. 

1676/C din 24 iunie 2010. 

 

Notă: Pentru oricare dintre răspunsurile de mai sus se acordă punctajul 

menţionat, în limita punctajului maxim posibil acordat cerinței. 

 

TOTAL = 10 x 0.09 puncte = 0.9 puncte 

 

Subiectul nr. 5 
Enumeraţi 5 interdicții ale personalului din posturile de pază de pe perimetrul locului de 

deţinere, conform art. 63 din OMJ nr. 1676/2010 (Regulamentul privind siguranţa locurilor de 

deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor). 

Răspuns:  

**Datorită erorii materiale apărute în enunțul subiectului, cu privire la numărul 

articolului din OMJ nr. 1676/2010 ( art. 63, în loc de art. 64), subiectul se anulează, 

fiecărui candidat acordându-i-se punctajul maxim  aferent cerinței. 

 

TOTAL = 5 x 0.2 puncte = 1.00 puncte 

 

 

Subiectul nr. 6 
Enumeraţi 10 situaţii în care se execută percheziţia corporală amănunţită conform OMJ 

1676/2010 (Regulamentul privind siguranţa locurilor de deţinere din subordinea 

Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor). 

Răspuns:  

a) la primirea persoanelor private de libertate în locul de deţinere; (0.2 puncte) 

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; (0.2 puncte) 

c) la plecarea şi întoarcerea din permisiunea de ieşire din penitenciar; (0.2 puncte) 

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; (0.2 

puncte) 

e) cu ocazia transferării persoanelor private de libertate, atât la locul de deţinere de 

unde se transferă cât şi la cel care le primeşte; (0.2 puncte) 

f) cu ocazia mutărilor între secţiile de deţinere; (0.2 puncte) 



 
g) cu prilejul pregătirii în vederea prezentării la organele judiciare şi la înapoierea de la 

acestea; (0.2 puncte) 

h) după ce persoanele private de libertate au beneficiat de vizită fără dispozitive de 

separare sau intimă; (0.2 puncte) 

i) cu ocazia introducerii şi scoaterii în şi din camere a persoanelor private de libertate 

sancţionate disciplinar cu izolarea; (0.2 puncte) 

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; (0.2 puncte) 

k) la punerea în libertate a persoanelor private de libertate; (0.2 puncte) 

l) în alte situaţii, cu avizul directorului locului de deţinere. (0.2 puncte) 

 

*** Conform art. 260 din Regulamentul privind siguranța locurilor de deținere din 

subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, aprobat prin OMJ Nr. 

1676/C din 24 iunie 2010. 

 

Notă: Pentru oricare dintre răspunsurile de mai sus se acordă punctajul 

menţionat, în limita punctajului maxim posibil acordat cerinței. 

 

TOTAL = 10 x 0.2 puncte = 2.00 puncte 

Subiectul nr. 7 
Enumeraţi 5 obligații ale supraveghetorului, conform art. 113 din OMJ nr. 1676/2010 

(Regulamentul privind siguranţa locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale 

a Penitenciarelor). 

Răspuns:  

a) să se prezinte la unitate la ora stabilită, cu ţinuta regulamentară, apt pentru 

executarea serviciului; (0.2 puncte) 

b) să-şi însuşească, temeinic, atribuţiile specifice postului de supraveghere încredinţat; 

(0.2 puncte) 

c) să cunoască configuraţia postului de supraveghere, numărul şi categoria persoanelor 

private de libertate pe care le supraveghează şi nominal, pe cele care prezintă risc 

pentru siguranţa penitenciarului; (0.2 puncte) 

d) să verifice, la luarea în primire a serviciului, mijloacele de legătură, imobilizare şi 

alarmare din dotarea postului; (0.2 puncte) 

e) să păstreze în condiţii de siguranţă bunurile pe care le are în dotare; (0.2 puncte) 

f) să supravegheze, în permanenţă, persoanele private de libertate pe care le are în 

primire, să împiedice stabilirea de legături nepermise cu alte persoane private de 

libertate şi să prevină abaterile din partea acestora; (0.2 puncte) 



 
g) să conducă şi să coordoneze activităţile stabilite prin programul zilnic care se 

desfăşoară în sectorul său de activitate; (0.2 puncte) 

h) să respecte criteriile de separare a persoanelor private de libertate; (0.2 puncte) 

i) să pretindă respectarea de către persoanele private de libertate a regulilor de ordine 

interioară în orice împrejurare şi să urmărească menţinerea stării de disciplină şi 

curăţenie; (0.2 puncte) 

j) să cunoască regulile de prevenire şi stingere a incendiilor precum şi planul de 

evacuare al secţiei; (0.2 puncte) 

k) să ţină permanent legătura cu posturile vecine şi să coopereze cu acestea pentru 

rezolvarea situaţiilor deosebite; (0.2 puncte) 

l) să întocmească corespunzător documentele de evidenţă primară a muncii persoanelor 

private de libertate care prestează activităţi lucrative în sectorul său de responsabilitate. 

(0.2 puncte) 

 

*** Conform art. 113 din Regulamentul privind siguranța locurilor de deținere din 

subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, aprobat prin OMJ Nr. 

1676/C din 24 iunie 2010. 

 

Notă: Pentru oricare dintre răspunsurile de mai sus se acordă punctajul 

menţionat, în limita punctajului maxim posibil acordat cerinței. 

 

TOTAL = 5 x 0.2 puncte = 1.00 puncte 

 

 

Subiectul nr. 8 
Enumeraţi principiile care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici din 

sistemul administraţiei penitenciare, conform codului deontologic. 

 

Răspuns:  

a) supunerea deplină faţă de lege; (0.1 puncte) 

b) respectarea drepturilor persoanelor private de libertate, în condiţiile prevăzute de 

lege; (0.1 puncte) 

c) egalitatea şanselor; (0.1 puncte) 

d) responsabilitate şi imparţialitate; (0.1 puncte) 

e) eficacitate în serviciul intereselor generale ale societăţii; (0.1 puncte) 

f) eficienţă în utilizarea resurselor; (0.1 puncte) 

g) ierarhia organizatorică şi funcţională. (0.1 puncte) 

 



 
*** Conform art. 2 din OMJ Nr. 2794/C din  8 octombrie 2004 pentru aprobarea 

Codului deontologic al personalului din sistemul administraţiei penitenciare. 

 

TOTAL = 7 x 0.1 puncte = 0.70 puncte 

 

1(UNU) punct se acordă din oficiu conform O.M.J. nr. 2478/C/2010. 

 

 

 

TOTAL =  10 puncte 


