AGENT OPERATIV
1. Enumeraţi cinci criterii care stabilesc riscul pe care îl prezintă deţinuţii pentru
siguranţa penitenciarului, conform art. 27 din Hotărârea Guvernului 157/2016
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind
executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele
judiciare în cursul procesului penal.
Punctaj: 1,00 puncte
Se va acorda punctajul de 0,20 puncte pentru fiecare criteriu corect enumerat din
următoarele, în limita maximă a punctajului acordat subiectului:
ART. 27
Criterii de stabilire şi procedura de evaluare a riscului
La stabilirea riscului pe care îl prezintă deţinutul pentru siguranţa penitenciarului
sunt luate în considerare următoarele criterii:
a) săvârşirea infracţiunii prin folosirea armelor de foc ori prin cruzime;
b) evadarea ori părăsirea locului de muncă în prezenta pedeapsă sau în
pedepsele anterioare;
c) tentativa de evadare, forţarea dispozitivelor de siguranţă ori distrugerea
sistemelor de siguranţă;
d) neprezentarea nejustificată a deţinutului la data şi ora stabilite din permisiunea
de ieşire din penitenciar;
e) introducerea, deţinerea sau traficul de arme, materiale explozive, droguri,
substanţe toxice ori alte obiecte şi substanţe care pun în pericol siguranţa
penitenciarului, misiunilor sau a persoanelor;
f) instigarea, influenţarea sau participarea în orice mod la producerea de revolte
sau luări de ostatici;
g) apartenenţa la grupări de crimă organizată, coordonarea activităţilor
infracţionale ori de tip terorist;
h) acte de violenţă soldate cu vătămări corporale ori deces împotriva personalului
sau a altor persoane;
i) informaţiile privind profilul psihosocial rezultate în urma evaluărilor stabilite de
reglementările în vigoare.
2. Enumeraţi situaţiile în care funcţionarii publici cu statut special sunt în conflict de
interese conform, art. 50 din Legea nr. 293 din 28 iunie 2004 privind Statutul
funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a
Penitenciarelor.
Punctaj: 1,50 puncte
Se va acorda punctajul de 0,50 puncte pentru fiecare situaţie corect enumerată din
următoarele:
ART. 50
(1) Funcţionarii publici cu statut special sunt în conflict de interese dacă se află în
una dintre următoarele situaţii:

a) sunt chemaţi să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor
cu privire la persoane fizice şi juridice cu care sunt soţ/soţie, rude de gradul I sau,
după caz, au relaţii cu caracter patrimonial;
b) sunt chemaţi să participe în cadrul unor comisii constituite, conform legii, din
care face parte soţul/soţia sau o rudă de gradul I;
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.
3. Enumeraţi categoriile de persoane private de libertate cărora nu li se aplică
regimul de maximă siguranţă, conform art. 35 din Legea nr. 254 din 19 iulie 2013
privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de
organele judiciare în cursul procesului penal.
Punctaj: 1,50 puncte
Se va acorda punctajul de 0,50 puncte pentru fiecare categorie corect enumerată din
următoarele:
ART. 35
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;
c) persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, precum şi celor cu afecţiuni
locomotorii grave.
4. Enumeraţi cinci principii care guvernează conduita profesională a funcţionarilor
publici cu statut special, conform art. 2 din Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2794/C
din 8 octombrie 2004 pentru aprobarea Codului deontologic al personalului din
sistemul administraţiei penitenciare.
Punctaj: 1,00 puncte
Se va acorda punctajul de 0,20 puncte pentru fiecare principiu corect enumerat din
următoarele, în limita maximă a punctajului acordat subiectului:
ART. 2
Principiile care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici din
sistemul administraţiei penitenciare sunt:
a) supunerea deplină faţă de lege;
b) respectarea drepturilor persoanelor private de libertate, în condiţiile prevăzute
de lege;
c) egalitatea şanselor;
d) responsabilitate şi imparţialitate;
e) eficacitate în serviciul intereselor generale ale societăţii;
f) eficienţă în utilizarea resurselor;
g) ierarhia organizatorică şi funcţională.

5. Enumeraţi cinci recompense care pot fi acordate persoanelor condamnate
conform art. 98 din Legea nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor
şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul
procesului penal.
Punctaj: 2,00 puncte
Se va acorda punctajul de 0,40 puncte pentru fiecare recompensă corect enumerată
din următoarele, în limita maximă a punctajului acordat subiectului:
ART. 98
Tipurile recompenselor
(1) Persoanelor condamnate care au o bună conduită şi au dovedit stăruinţă în
muncă sau în cadrul activităţilor educative, moral-religioase, culturale, terapeutice, de
consiliere psihologică şi asistenţă socială, al instruirii şcolare şi al formării
profesionale li se pot acorda următoarele recompense:
a) ridicarea unei sancţiuni disciplinare aplicate anterior;
b) suplimentarea numărului convorbirilor on-line;
c) suplimentarea drepturilor la pachete şi/sau vizite;
d) suplimentarea dreptului la vizită intimă, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute la
art. 69, cu excepţia alin. (1) lit. d);
e) permisiunea de ieşire din penitenciar pentru o zi, dar nu mai mult de 15 zile pe
an;
f) permisiunea de ieşire din penitenciar pe o durată de cel mult 5 zile, dar nu mai
mult de 25 de zile pe an;
g) permisiunea de ieşire din penitenciar pe o durată de cel mult 10 zile, dar nu mai
mult de 30 de zile pe an.
6. Menţionaţi tipurile regimurilor de executare a pedepselor privative de libertate,
conform art. 31 din Legea nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor
şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul
procesului penal.
Punctaj: 1,00 puncte
Se va acorda punctajul de 0,25 puncte pentru fiecare regim corect enumerat din
următoarele:
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.

7. Enumeraţi cinci criterii care se au în vedere la stabilirea regimului de executare a
pedepsei privative de libertate, conform art. 39 din Legea nr. 254 din 19 iulie
2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse
de organele judiciare în cursul procesului penal.
Punctaj: 1,00 puncte
Se va acorda punctajul de 0,20 puncte pentru fiecare criteriu corect enumerat din
următoarele, în limita maximă a punctajului acordat subiectului:
ART. 39
Stabilirea regimului de executare a pedepselor privative de libertate
(2) La stabilirea regimului de executare se au în vedere următoarele criterii:
a) durata pedepsei privative de libertate;
b) gradul de risc al persoanei condamnate;
c) antecedentele penale;
d) vârsta şi starea de sănătate ale persoanei condamnate;
e) conduita persoanei condamnate, pozitivă sau negativă, inclusiv în perioadele de
detenţie anterioare;
f) nevoile identificate şi abilităţile persoanei condamnate, necesare includerii în
programe educaţionale, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială;
g) disponibilitatea persoanei condamnate de a presta muncă şi de a participa la
activităţi educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenţă
socială, moral-religioase, instruire şcolară şi formare profesională.

Din oficiu: 1 punct

