Subiecte concurs agent operativ
Timp de lucru – 3 ore
1. În conformitate cu art. 35 și 36 din Legea nr. 254/2013, cu modificările și
completările ulterioară, regimul închis se aplică:
a) persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii mai mare 1 an dar care
nu depășește 13 ani;
b) persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii mai mare de 3 ani dar
care nu depășește 13 ani;
c) persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii mai mare de 13 ani,
care au împlinit vârsta de 65 de ani și nu prezintă risc pentru siguranța
penitenciarului;
d) persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani dar
care nu depășește 15 ani;
e) femeilor însărcinate condamnate la pedeapsa închisorii mai mare de 13
ani și care nu prezintă risc pentru siguranța penitenciarului, pe perioada
cât durează cauza care a impus neaplicarea altui regim de executare.
Răspunsuri corecte:
b) – 0,5 p.; c) – 0,25 p.; e) – 0,25 p. - Total 1 punct.
Alegerea unei variante greșite atrage o penalizare de 0,25 puncte, fără a se
putea obține un punctaj negativ la acest subiect.
Baza legală
ART. 35 – Legea 254/2013
Categorii de persoane cărora nu li se aplică regimul de maximă siguranţă
(1) Regimul de maximă siguranţă nu se aplică următoarelor persoane
condamnate:
a) care au împlinit vârsta de 65 de ani;
b) femeilor însărcinate sau care au în îngrijire un copil în vârstă de până la un
an;
(2) Persoanele condamnate prevăzute la alin. (1) lit. a) execută pedeapsa
privativă de libertate în regim închis. Persoanele condamnate prevăzute la alin.
(1) lit. b) şi c) execută pedeapsa privativă de libertate în regim închis, pe perioada
cât durează cauza care a impus neaplicarea regimului de maximă siguranţă.
(4) Prevederile alin. (1) nu se aplică persoanelor condamnate care prezintă risc
pentru siguranţa penitenciarului, stabilit ca atare, potrivit criteriilor şi procedurii de
evaluare a riscului prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.
ART. 36- Legea 254/2013
Regimul închis
(1) Regimul închis se aplică iniţial persoanelor condamnate la pedeapsa
închisorii mai mare de 3 ani, dar care nu depăşeşte 13 ani.
2. În conformitate cu Regulamentul privind siguranța locurilor de deținere din
subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, aprobat prin O.M.J.
1676/C/2010, pentru împiedicarea acțiunilor agresive și violente ale persoanelor
private de libertate, restabilirea ordinii și disciplinei, în camerele de cazare sau alte

locuri, precum și pentru prevenirea incidentelor de altă natură, se folosesc ca
mijloace de imobilizare:
a) cătușe metalice pentru mâini;
b) mijloacele iritant-lacrimogene;
c) bastonul cu electroșocuri;
d) bastonul sau tompha de cauciuc;
e) forța fizică;
f) separarea de colectiv pe timpul cercetării disciplinare;
g) cazarea în camera de protecție.
Răspunsuri corecte:
a) – 0,2 p.; b) – 0,2 p.; d) – 0,2 p.; e) – 0,2 p.; g) – 0,2 p. - Total 1 punct.
Alegerea unei variante greșite atrage o penalizare de 0,2 puncte, fără a se putea
obține un punctaj negativ la acest subiect.
Baza legală:
ART. 12- OMJ 1676/C/2010
(2) Pentru împiedicarea acţiunilor agresive şi violente ale persoanelor private
de libertate, restabilirea ordinii şi disciplinei, în camerele de cazare sau alte locuri,
precum şi pentru prevenirea incidentelor de altă natură, se folosesc ca mijloace
de imobilizare:
a) cătuşe metalice pentru mâini - dispozitiv format din două inele metalice
unite între ele cu care se leagă mâinile persoanelor private de libertate;
b) centurile de imobilizare - sunt cătuşe pentru mâini prevăzute cu sistem de
prindere în jurul taliei şi se aplică persoanelor private de libertate care, prin
comportamentul lor, riscă să tulbure ordinea şi securitatea activităţilor, pe timpul
deplasării acestora la organele judiciare, policlinici, spitale, alte locuri din
exteriorul locurilor de deţinere, cu prilejul transferului de la o unitate la alta şi
pentru deplasări în interiorul locului de deţinere, în situaţii temeinic justificate;
c) mijloace de imobilizare pentru/în timpul deplasării/transportului - sunt cătuşe
metalice automate pentru mâini şi cătuşe pentru picioare, legate între ele şi se
aplică persoanelor care prezintă risc pentru siguranţa penitenciarului. Aceste
mijloace se aplică pe timpul deplasării la organele judiciare, policlinici, spitale, alte
locuri din exteriorul unităţilor, precum şi cu prilejul transferului de la o unitate la
alta şi inclusiv pentru deplasări în interiorul locului de deţinere, în situaţii temeinic
justificate.
d) curele de imobilizare din piele, plastic sau material textil se folosesc, ca
măsură de siguranţă, pentru imobilizarea persoanelor private de libertate
internate în unităţi sanitare sau a celor cu tulburări psihice grave în momentele de
criză, pentru a evita autorănirea, rănirea altor persoane sau distrugerea de bunuri.
Aplicarea acestor mijloace se face cu acordul medicului. Curelele de imobilizare
sunt confecţionate astfel încât să asigure, separat, imobilizarea mâinilor sau
picioarelor.
e) mijloacele iritant-lacrimogene - sunt pulverizatoare, grenade de mână cu
gaze lacrimogene şi arme sau alte mijloace cu cartuşe iritant-lacrimogene;
f) bastonul sau tompha de cauciuc - se folosesc împotriva persoanelor
private de libertate care devin agresive şi violente, care atacă sau încearcă să
imobilizeze personalul ori pun în pericol viaţa acestuia, împotriva persoanelor
private de libertate care prin comportamentul lor zădărnicesc îndeplinirea

atribuţiilor de serviciu. Bastonul/tompha de cauciuc se foloseşte numai până când
persoana privată de libertate împotriva căreia a fost întrebuinţat a fost imobilizată,
evitându-se lovirea părţilor sau organelor vitale ale corpului;
g) jetul de apă - se foloseşte în camerele de deţinere sau în alte spaţii din
interiorul sau exteriorul locului de deţinere, ca mijloc de dispersare a grupurilor de
persoane private de libertate care se dedau la acţiuni de distrugere, incendiere,
blocare a căilor de acces, deteriorarea dispozitivelor şi sistemelor de siguranţă ale
locului de deţinere, revolte ori alte acţiuni violente cu consecinţe grave asupra
ordinii şi desfăşurării normale a activităţii locului de deţinere;
h) armele cu cartuşe cu glonţ de cauciuc sau altă muniţie neletală - se folosesc
pentru întreruperea încercărilor de evadare ale persoanelor private de libertate, în
cazul răzvrătirilor, altercaţiilor sau în cazul incidentelor de luare de ostatici, în
locurile sau în situaţiile în care uzul de armă cu muniţie de război ar pune în
pericol viaţa, integritatea corporală ori bunurile altor persoane;
i) câinii de serviciu - se folosesc în activităţi de pază şi escortare la punctele de
lucru şi la organele judiciare, la activităţile de transfer a persoanelor private de
libertate, pentru paza perimetrelor şi pentru descoperirea telefoanelor mobile,
explozibililor, substanţelor toxice sau stupefiante şi urmărirea evadaţilor.
j) elemente acustice, luminoase, fumigene - se folosesc în situaţia baricadării
persoanelor private de libertate în camere, secţii sau alte locuri unde au acces;
k) forţa fizică - se foloseşte pentru imobilizarea persoanelor private de libertate
în situaţia rezistenţei pasive şi rezistenţei fizice active la dispoziţiile personalului şi
reprezintă ansamblul de procedee tehnico-tactice de imobilizare;
l) cazarea în camera de protecţie - este o cameră obişnuită, în care se
cazează o singură persoană privată de libertate, din care au fost îndepărtate
elementele de bază de mobilier. Aceasta se utilizează pentru a se preveni ca o
persoană privată de libertate să se automutileze, să rănească o altă persoană, să
distrugă bunurile sau să tulbure în mod grav ordinea din locul de deţinere;
m) orice alte mijloace de imobilizare prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.
3. Apreciați cu „adevărat” sau „fals”, fiecare din afirmațiile următoare:
a) Ofițerilor și agenților din sistemul administrației penitenciare le este
interzis să dispună, să exercite, să instige ori să tolereze acte de tortură
sau orice forme de tratament inuman ori degradant asupra persoanelor
aflate în așezămintele de deținere;
b) Funcționarii publici cu statut special din cadrul sistemului administrației
penitenciare sunt în conflict de interese dacă interesele lor patrimoniale,
ale soțului sau rudelor lor de gradul I pot influența deciziile pe care
trebuie să le ia în exercitarea atribuțiilor de serviciu.
Răspunsuri corecte:
a) adevărat – 0,5 p.; b) adevărat – 0,5 p. - Total 1 punct.
Baza legală:
ART. 49 – Legea 293/2004
Ofiţerilor şi agenţilor din sistemul administraţiei penitenciare le este interzis:
a) să dispună, să exercite, să instige ori să tolereze acte de tortură sau orice
forme de tratament inuman ori degradant asupra persoanelor aflate în
aşezămintele de deţinere;

ART. 50 – Legea 293/2004
(1) Funcţionarii publici cu statut special sunt în conflict de interese dacă se află
în una dintre următoarele situaţii:
c) interesele lor patrimoniale, ale soţului sau rudelor lor de gradul I pot
influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea atribuţiilor de serviciu.
4. Apreciați cu „adevărat” sau „fals”, fiecare din afirmațiile următoare:
a) Dreptul la vizită intimă poate fi acordat persoanelor condamnate care
au beneficiat în ultimele 3 luni anterioare solicitării vizitei intime de
permisiunea de ieșire din penitenciar;
b) Dreptul la vizită intimă poate fi acordat persoanelor condamnate care
au fost sancționate disciplinar pe o perioadă de 6 luni anterioară
solicitării vizitei intime.
Răspunsuri corecte:
a) fals – 0,5 p.; b) fals – 0,5 p. - Total 1 punct.
Baza legală:
ART. 69 – Legea 254/2013
Dreptul la vizită intimă
(1) Pot beneficia de vizită intimă persoanele condamnate care îndeplinesc,
cumulativ, următoarele condiţii:
d) nu au beneficiat, în ultimele 3 luni anterioare solicitării vizitei intime, de
permisiunea de ieşire din penitenciar;
e) nu au fost sancţionate disciplinar pe o perioadă de 6 luni, anterioară
solicitării vizitei intime, sau sancţiunea a fost ridicată;
5. Enumerați 5 principii care guvernează conduita profesională a funcționarilor
publici cu statut special din cadrul sistemului administrației penitenciare, conform art.
2 din Codul deontologic aprobat prin OMJ nr. 2794/2004.
Pentru enunțarea corectă a oricăruia din principiile prevăzute de art. 2,
lit. a – g din Codul deontologic aprobat prin OMJ nr. 2794/2004, se acordă
0,2 puncte, fără a se putea depăși punctajul total al subiectului de 1 punct.
Total: 5 x 0,2 p. = 1 p.
Baza legală:
Art. 2 – Cod deontologic, aprobat prin OMJ 2794/2004
Principiile care guvernează conduita profesională a funcționarilor publici din
sistemul administrației penitenciare sunt:
a) supunerea deplină față de lege;
b) respectarea drepturilor persoanelor private de libertate, în condițiile
prevăzute de lege;
c) egalitatea șanselor;
d) responsabilitate și imparțialitate;
e) eficacitate în serviciul intereselor generale ale societății;
f) eficiență în utilizarea resurselor;
g) ierarhia organizatorică și funcțională.

6. Enumerați 4 obligații ale șefului postului de control de la intrarea în sectorul de
deținere în conformitate cu Regulamentul privind siguranța locurilor de deținere din
subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, aprobat prin O.M.J.
1676/C/2010.
Pentru enunțarea corectă a oricăreia din obligațiile prevăzute de art. 92,
alin. 1, lit. a – f și art. 91, lit. b, c și f din Regulamentul privind siguranța
locurilor de deținere din subordinea Administrației Naționale a
Penitenciarelor, aprobat prin O.M.J. 1676/C/2010 se acordă 0,25 puncte, fără
a se putea depăși punctajul total al subiectului de 1 punct.
Total: 4 x 0,25 p. = 1 p.
Baza legală:
ART. 92 – OMJ 1676/C/2010
(1) Șeful postului de control de la intrarea în sectorul de deținere este obligat:
a) să țină permanent închise porțile de acces în sectorul de deținere și să le
deschidă numai după ce a verificat persoanele ori mijloacele de transport care
solicită ieșirea din sectorul de deținere ori intrarea în incinta acestuia;
b) să permită accesul în sectorul de deținere numai personalului care are
aprobarea scrisă a directorului, după efectuarea controlului antiterorist și de
specialitate. Controlul se efectuează asupra tuturor persoanelor din afara sistemului
penitenciar;
c) să permită ieșirea persoanelor private de libertate numai în baza aprobării
scrise a directorului, consemnând aceasta în evidențele postului;
d) să execute, potrivit legii, percheziția sumară persoanelor private de libertate
care intră sau ies prin postul de control;
e) să anunțe șeful de tură despre sosirea la postul de control a persoanelor
private de libertate care au prestat muncă sau activități de deservire ori au participat
la activități organizate în afara sectorului de deținere;
f) să permită accesul personalului propriu și persoanelor din afara sistemului
penitenciar în sectorul de deținere cu pachete sau bagaje, în cazuri temeinic
justificate, numai cu aprobarea scrisă a directorului, după efectuarea controlului
antiterorist și de specialitate.
ART. 91- OMJ 1676/C/2010
Șeful postului de control de la intrarea în locul de deținere este obligat:
b) să controleze mijloacele de transport, folosind procedurile destinate acestui
scop, atât la intrarea, cât și la ieșirea din locul de deținere, acordând o atenție
deosebită verificării părții superioare și inferioare a caroseriei, zonelor interioare și
exterioare, locului conducătorilor vehiculelor, portbagajelor, încărcăturii, lăzii pentru
scule și tuturor celorlalte locuri în care s-ar putea ascunde persoane ori obiecte
interzise;
c) să permită intrarea sau ieșirea mijloacelor de transport numai după ce au
fost înregistrate în evidența postului de control;
f) să solicite, la ieșirea mijloacelor de transport cu încărcături care nu pot fi
verificate, confirmarea în registrul special instituit, de către agentul însoțitor a faptului
că a asistat la încărcarea și însoțirea mijlocului de transport.

7. Enumerați 5 obligații ale persoanelor condamnate, conform Legii nr. 254/2013,
cu modificările și completările ulterioare.
Pentru enunțarea corectă a oricăreia din obligațiile prevăzute de art. 81,
lit. a – l, din conform Legea nr. 254/2013, cu modificările și completările
ulterioare, se acordă 0,2 puncte, fără a se putea depăși punctajul total al
subiectului de 1 punct.
Total: 5 x 0,2 p. = 1 p.
Baza legală:
Art. 81 – Legea 254/2013
Persoanele condamnate au următoarele obligații:
a) să se supună percheziției cu ocazia primirii în penitenciar, precum și pe
parcursul executării pedepsei privative de libertate, ori de câte ori este necesar;
b) să respecte regulile stabilite de administrația penitenciarului pe perioada cât
au permisiune de ieșire din penitenciar sau în cazul desfășurării de activități, fără
supraveghere, în exteriorul penitenciarului;
c) să se conformeze dispozițiilor date de organele judiciare;
d) să respecte regulile de igienă individuală și colectivă în camera de deținere
și în alte spații comune, precum și indicațiile medicului;
e) să întrețină în mod corespunzător bunurile încredințate de administrația
penitenciarului și bunurile din dotarea unităților unde prestează munca;
f) să respecte programul zilnic;
g) să respecte repartizarea pe camerele de deținere;
h) să manifeste o atitudine cuviincioasă față de orice persoană cu care intră în
contact;
i) să aibă o ținută decentă, curată și îngrijită;
j) să îndeplinească în bune condiții activitățile la care participă;
k) să declare, conform realității, nivelul de instruire școlară sau pregătire
profesională;
l) să respecte orice altă obligație care rezultă din prezenta lege, din
regulamentul de aplicare a acesteia, din ordinele și deciziile emise în baza acestora
și din regulamentul de ordine interioară al penitenciarului.
8. Enumerați 5 sancțiuni ce pot fi aplicate persoanele condamnate în cazul
săvârșirii de abateri disciplinare, conform Legii nr. 254/2013, cu modificările și
completările ulterioare.
Pentru enunțarea corectă a oricăreia din sancțiunile prevăzute de art.
101, alin. 1, lit. a – f, din conform Legea nr. 254/2013, cu modificările și
completările ulterioare, se acordă 0,2 puncte, fără a se putea depăși
punctajul total al subiectului de 1 punct.
Total: 5 x 0,2 p. = 1 p.
Baza legală:
Art. 101 – Legea 254/2013
(1) Sancțiunile care pot fi aplicate în cazul săvârșirii abaterilor disciplinare sunt:
a) avertismentul;

b) suspendarea dreptului de a participa la activități culturale, artistice și
sportive, pe o perioadă de cel mult o lună;
c) suspendarea dreptului de a presta o muncă, pe o perioadă de cel mult o
lună;
d) suspendarea dreptului de a primi și de a cumpăra bunuri, cu excepția celor
necesare pentru igiena individuală sau exercitarea drepturilor la apărare, petiționare,
corespondență și asistență medicală, pe o perioadă de cel mult două luni;
e) suspendarea dreptului de a primi vizite, pe o perioadă de cel mult 3 luni;
f) izolarea pentru maximum 10 zile.
9. Într-o cameră de deținere se află cazați 3 deținuți clasificați în regim de
maximă siguranță, incluși în categoria celor care prezintă risc pentru siguranța
penitenciarului. Unul dintre aceștia solicită agentului supraveghetor să fie scos din
cameră pentru exercitarea dreptului la convorbiri telefonice.
Agentul supraveghetor, care se află singur în cadrul secției, deschide ușa și
conduce deținutul direct la postul telefonic din cadrul secției, după care se
deplasează în biroul supraveghetorului pentru a consemna activitatea.
În timpul convorbirii telefonice, deținutul devine agitat și lovește receptorul,
rupe cablul acestuia și îl introduce în buzunar, ulterior calmându-se.
Agentul supraveghetor conduce deținutul la cameră și ridică cablul din posesia
deținutului. Deținutul își cere scuze pentru comportament, agentul îi atrage atenția ca
pe viitor să nu se mai întâmple situații similare, consideră incidentul încheiat și
introduce deținutul în camera de deținere cu respectarea prevederilor legale.
Enumerați greșelile comise de agentul supraveghetor.
Rezolvare corectă conform normelor legale:
Greșelile comise de agentul supraveghetor:
 Agentul supraveghetor a scos din cameră deținutul din regim de
maximă siguranță inclus în categoria celor care prezintă risc pentru siguranța
penitenciarului, fără a fi prezent șeful secției de deținere sau o persoană
desemnată de directorul locului de deținere și un număr sporit de membri ai
personalului, dotați corespunzător cu mijloace de intervenție și imobilizare
contrar prevederilor art. 103, alin. 3 din Regulamentul privind siguranța
locurilor de deținere din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor,
aprobat prin O.M.J. 1676/C/2010 – 0,25 p.
 Neefectuarea percheziției corporale sumare la scoatere din cameră a
deținutului, conform prevederilor art. 104, alin. 2 și art. 265, alin. 1 din
Regulamentul privind siguranța locurilor de deținere din subordinea
Administrației Naționale a Penitenciarelor, aprobat prin O.M.J. 1676/C/2010 –
0,25 p.
 Neefectuarea supravegherii vizuale a deținutului pe timpul efectuării
convorbiri telefonice, contrar prevederilor art. 65, alin. 1 din Legea nr.
254/2013, cu modificările și completările ulterioare – 0,25 p.
 Neîntocmirea unui raport de incident de către agentul supraveghetor,
deținutului în cauză potrivit art. 102 din Legea nr. 254/2013, cu modificările și
completările ulterioare, pentru nerespectarea interdicției prevăzute de art. 82,
alin. 1, lit. h din același act normativ - 0,25 p.
Total 1 punct.

