
 

SUBIECTE DE CONCURS – PROBA SCRISA 

pentru ocuparea din sursa externa a posturilor de agent operativ  

 

 

Mențiune: 

Fiecărui candidat i se acordă un (1,00)  punct din oficiu 

 

   Subiectul nr. 1 

Enumerați șase abateri disciplinare ale funcționarilor publici cu statut special 

conform art. 69 din Legea nr. 293/2004 republicată, privind statutul funcționarilor 

publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor  

 

RĂSPUNS – 2,40 puncte: 

ART. 69  
Sunt abateri disciplinare următoarele fapte:  
a) manifestările care aduc atingere prestigiului autorităţii /0,20 sau instituţiei publice în 
care îşi desfăşoară activitatea/0,20; - 0,40 p 
b) neglijenţă/0,10 şi superficialitate manifestată în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu/0,10, 
a dispoziţiilor legale sau a celor primite de la şefii ierarhici/0,10 ori de la autorităţile 
anume abilitate de lege/0,10; - 0,40 p 
c) întârzierea repetată/0,15 şi nejustificată/0,15 în îndeplinirea sarcinilor de serviciu/0,10; - 
0,40 p 
d) depăşirea atribuţiilor de serviciu/0,10 ori manifestarea unui comportament 
necorespunzător faţă de persoanele private de libertate/0,10, care contravine legii privind 
executarea pedepselor/0,10, sau faţă de alte persoane cu care intră în contact în timpul 
serviciului/0,10; - 0,40 p 
e) absenţa nemotivată/0,20 ori întârzierea repetată la serviciu/0,20; - 0,40 p 
f) părăsirea nejustificată a locului de muncă în timpul programului de lucru/0,20, de 
natură a perturba activitatea compartimentului de muncă/0,20; - 0,40 p 
g) producerea de pagube materiale unităţii din care face parte/0,20 sau patrimoniului 
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor/0,20; - 0,40 p 
h) încălcarea normelor privind confidenţialitatea/0,20 activităţii desfăşurate/0,20; - 0,40 p 

i) nerespectarea prevederilor jurământului de credinţă/0,40; - 0,40 p 
j) imixtiunea ilegală/0,20 în activitatea altui funcţionar public cu statut special/0,20; - 0,40 p 
k) intervenţia pentru influenţarea soluţionării unei cereri/0,20 privind satisfacerea 
intereselor oricărei persoane/0,20; - 0,40 p 
l) nerespectarea prevederilor referitoare la incompatibilităţi/0,10, conflicte de interese/0,15 
şi interdicţii/0,15; - 0,40 p 
m) interzicerea/0,10 sau împiedicarea exercitării libertăţilor publice/0,15 şi a drepturilor 
sindicale ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei 
penitenciare/0,15; - 0,40 p 



n) atitudinea tolerantă a conducătorilor ierarhici/0,20 faţă de comiterea unor abateri 
disciplinare de către subordonaţi/0,20; - 0,40 p 
o) efectuarea în timpul programului de lucru a unor activităţi/0,20 ce nu au legătură cu 
îndatoririle de serviciu/0,20; - 0,40 p 
p) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 48/0,40. – 0,40 p 

NOTĂ ! Oricare din abaterile disciplinare de mai sus va fi punctată cu 0,40 puncte 

 

 Subiectul nr. 2 

Enumerați criteriile ce sunt avute în vedere la stabilirea regimului de executare 

conform art. 39, alineat 2 din Legea nr. 254 din 19 iulie 2013, privind executarea 

pedepselor și a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în 

cursul procesului penal  

 

RĂSPUNS – 2,10 puncte: 

ART. 39 
(2) La stabilirea regimului de executare se au în vedere următoarele criterii:  
a) durata/0,15 pedepsei privative de libertate/0,15; - 0,30 p 
b) gradul de risc/0,15 al persoanei condamnate/0,15;  - 0,30 p 
c) antecedentele penale/0,30; - 0,30 p 
d) vârsta/0,15 şi starea de sănătate ale persoanei condamnate/0,15; - 0,30 p 
e) conduita persoanei condamnate/0,10, pozitivă sau negative/0,10, inclusiv în perioadele 
de detenţie anterioare/0,10; - 0,30 p 
f) nevoile identificate/0,10 şi abilităţile persoanei condamnate/0,10, necesare includerii în 
programe educaţionale, de asistenţă psihologică şi asistenţă social/0,10; - 0,30 p 
g) disponibilitatea persoanei condamnate de a presta muncă/0,10 şi de a participa la 

activităţi educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenţă socială, 

moral-religioase/0,10, instruire şcolară şi formare profesională/0,10. – 0,30 p 

 

  Subiectul nr. 3 

Enumerați principiile care guvernează conduita profesională a funcționarilor 

publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, conform art.2 din 

Ordinul nr. 2794/C/din 8 octombrie 2004, pentru aprobarea Codului deontologic 

al personalului din sistemul administrației penitenciare  

 

RĂSPUNS – 1 punct: 

 ART. 2  
Principiile care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici din sistemul 
administraţiei penitenciare sunt:  
a) supunerea/0,05 deplină faţă de lege/0,05; - 0,10 p 
b) respectarea drepturilor/0,10 persoanelor private de libertate/0,10, în condiţiile prevăzute 
de lege/0,10; - 0,30 p 
c) egalitatea/0,05 şanselor/0,05; - 0,10 p 
d) responsabilitate/0,05 şi imparţialitate/0,05; - 0,10 p 



e) eficacitate/0,10 în serviciul intereselor generale ale societăţii/0,10; - 0,20 p 
f) eficienţă/0,05 în utilizarea resurselor/0,05; - 0,10 p 
g) ierarhia organizatorică/0,05 şi funcţională/0,05. – 0,10 p 

 

 Subiectul nr. 4 

Enumerați situațiile prin care încetează refuzul de hrană, conform art. 55 din 

Legea nr. 254 din 19 iulie 2013, privind executarea pedepselor și a măsurilor 

privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal  

 

RĂSPUNS – 1,50 puncte: 

ART. 55  
Încetarea refuzului de hrană  
Încetarea refuzului de hrană a persoanei condamnate are loc în următoarele situaţii:  
a) declaraţie scrisă/0,25 sau verbal/0,25; - 0,50 p 
b) acceptarea hranei/0,15, care este oferită zilnic0,15, la orele fixate/0,10, de administraţia 
penitenciarului/0,10; - 0,50 p 
c) constatarea faptului că s-a alimentat/0,15, în mod direct/0,15 ori pe baza 

investigaţiilor/0,10 sau determinărilor clinice de specialitate/0,10. – 0,50 p 

 

 Subiectul nr. 5 

Enumerați cinci atribuții generale ale supraveghetorului, conform art. 113 din 

Ordinul nr. 1676/C/din 24 iunie 2010 pentru aprobarea Regulamentului privind 

siguranța locurilor de deținere din subordinea Administrației naționale a 

Penitenciarelor  

 

RĂSPUNS – 2 puncte: 

ART. 113  
Supraveghetorul are următoarele atribuţii generale:  
a) să se prezinte la unitate/0,10 la ora stabilită/0,10, cu ţinuta regulamentară/0,10, apt 
pentru executarea serviciului/0,10; - 0,40 p 
b) să-şi însuşească/0,10, temeinic/0,10, atribuţiile specifice postului de supraveghere/0,10 
încredinţat/0,10; - 0,40 p 
c) să cunoască configuraţia postului de supraveghere/0,10, numărul şi categoria 
persoanelor private de libertate/0,10 pe care le supraveghează/0,10 şi nominal, pe cele 
care prezintă risc pentru siguranţa penitenciarului/0,10; - 0,40 p 
d) să verifice, la luarea în primire a serviciului/0,10, mijloacele de legătură/0,10, imobilizare 
şi alarmare/0,10 din dotarea postului/0,10; - 0,40 p 
e) să păstreze în condiţii de siguranţă bunurile/0,20 pe care le are în dotare/0,20; - 0,40 p 
f) să supravegheze, în permanenţă/0,10, persoanele private de libertate pe care le are în 
primire/0,10, să împiedice stabilirea de legături nepermise cu alte persoane private de 
libertate/0,10 şi să prevină abaterile din partea acestora/0,10; - 0,40 p 
g) să conducă/0,10 şi să coordoneze activităţile stabilite prin programul zilnic/0,10 care se 
desfăşoară/0,10 în sectorul său de activitate/0,10; - 0,40 p 
h) să respecte criteriile de separare/0,20 a persoanelor private de libertate/0,20; - 0,40 p 



i) să pretindă respectarea de către persoanele private de libertate a regulilor de ordine 
interioară/0,20 în orice împrejurare/0,05 şi să urmărească menţinerea stării de 
disciplină/0,10 şi curăţenie/0,05; - 0,40 p 
j) să cunoască regulile de prevenire/0,15 şi stingere a incendiilor/0,15 precum şi planul de 
evacuare al secţiei/0,10; - 0,40 p 
k) să ţină permanent legătura cu posturile vecine/0,20 şi să coopereze cu acestea pentru 
rezolvarea situaţiilor deosebite/0,20; - 0,40 p 
l) să întocmească corespunzător/0,10 documentele de evidenţă primară a muncii 

persoanelor private de libertate/0,15 care prestează activităţi lucrative în sectorul său de 

responsabilitate/0,15. – 0,40 p 

NOTĂ! Oricare din atribuțiile de mai sus va fi punctată cu 0,40 puncte 

 

 

 

 

 


