Agent operativ
*Timpul alocat pentru elaborarea lucrărilor scrise este de maxim 3 ore.
1.
Ce le este interzis ofițerilor și agenților din sistemul administrației
penitenciare, conform Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu
statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor?
Baza legală: Art. 49, din Legea nr. 293/2004
Punctaj: 1,5 p
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;
0,25 puncte
b) să primească, să solicite ori să accepte, direct sau indirect, pentru sine ori pentru alte
persoane, în considerarea calităţii sale oficiale, cadouri, bani, împrumuturi sau orice alte
valori ori servicii; 0,25 puncte
c) să intervină pentru soluţionarea unor cereri sau lucrări care nu sunt de competenţa lor
ori nu le-au fost repartizate de conducătorii ierarhici sau care nu sunt activităţi specifice
funcţiei pe care au fost numiţi; 0,25 puncte
d) să recurgă la forţă sau la folosirea mijloacelor de imobilizare împotriva persoanelor
private de libertate, în alte condiţii decât cele expres prevăzute de lege; 0,25 puncte
e) să facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice ori să desfăşoare
propagandă în favoarea acestora; 0,25 puncte
f) să adere la secte, organizaţii religioase sau alte organizaţii, interzise prin lege. 0,25
puncte
2.
Enumerați 8 (opt) fapte care constituie abateri disciplinare ale
funcționarilor publici cu statut special, conform Legii nr. 293/2004 privind Statutul
funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor
.
Baza legală: Art. 69, din Legea nr. 293/2004
Punctaj: 2 p – fiecare dintre faptele care constituie abateri disciplinare
enumerate corect se punctează cu 0,25 puncte.
a) manifestările care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei publice în care
îşi desfăşoară activitatea;
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;
c) întârzierea repetată şi nejustificată în îndeplinirea sarcinilor de serviciu;
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;
e) absenţa nemotivată ori întârzierea repetată la serviciu;
f) părăsirea nejustificată a locului de muncă în timpul programului de lucru, de natură
a perturba activitatea compartimentului de muncă;
g) producerea de pagube materiale unităţii din care face parte sau patrimoniului
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
h) încălcarea normelor privind confidenţialitatea activităţii desfăşurate;
i) nerespectarea prevederilor jurământului de credinţă;
j) imixtiunea ilegală în activitatea altui funcţionar public cu statut special;
k) intervenţia pentru influenţarea soluţionării unei cereri privind satisfacerea
intereselor oricărei persoane;
l) nerespectarea prevederilor referitoare la incompatibilităţi, conflicte de interese şi
interdicţii;

m) interzicerea sau împiedicarea exercitării libertăţilor publice şi a drepturilor sindicale
ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare;
n) atitudinea tolerantă a conducătorilor ierarhici faţă de comiterea unor abateri
disciplinare de către subordonaţi;
o) efectuarea în timpul programului de lucru a unor activităţi ce nu au legătură cu
îndatoririle de serviciu;
p) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 48.
3.
Enumerați 10 drepturi ale deținuților, astfel cum sunt enunțate în
Legea nr. 254/2013.
Baza legală: Art. 58-Art.80 din Legea nr. 254/2013
Punctaj: 2 p - fiecare dintre drepturile deținuților enumerate corect se
punctează cu 0,20 puncte
1. ART. 58 Libertatea conştiinţei, a opiniilor şi libertatea credinţelor religioase
2. ART. 59 Dreptul la informaţie
3. ART. 60 Dreptul la consultarea documentelor cu caracter personal
4. ART. 62 Asigurarea exercitării dreptului la asistenţă juridică
5. ART. 63 Dreptul de petiţionare şi dreptul la corespondenţă
6. ART. 65 Dreptul la convorbiri telefonice
7. ART. 66 Dreptul la comunicări on-line
8. ART. 67 Dreptul la plimbare zilnică
9. ART. 68 Dreptul de a primi vizite şi dreptul de a fi informat cu privire la situaţiile
familiale deosebite
10. ART. 69 Dreptul la vizită intimă
11. ART. 70 Dreptul de a primi, cumpăra şi a deţine bunuri
12. ART. 71 Dreptul la asistenţă medicală, tratament şi îngrijiri
13. ART. 74 Dreptul la asistenţă diplomatică
14. ART. 75 Dreptul la încheierea căsătoriei
15. ART. 76 Dreptul de a vota
16. ART. 77 Dreptul la odihnă şi repausul săptămânal
17. ART. 78 Dreptul la muncă
18. ART. 79 Dreptul la învăţământ
19. ART. 80 Dreptul la hrană, ţinută, cazarmament şi condiţii minime de cazare
4.
Care este numărul de vizite la care au dreptul deținuții, conform
Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 aprobat prin HG 157/2016?
Baza legală: Art. 142, alin. 1 din Regulamentul de aplicare a Legii nr.
254/2013 aprobat prin HG 157/2016
Punctaj: 2 p
a) deținuții cărora li se aplică regimul deschis beneficiază lunar de 6 vizite; 0,33
puncte
b) deținuții cărora li se aplică regimul semideschis beneficiază lunar de 5 vizite;
0,33 puncte
c) deținuții pentru care nu s-a stabilit încă regimul de executare a pedepsei
beneficiază lunar de 5 vizite; 0,33 puncte
d) deținuții cărora li se aplică regimul închis beneficiază lunar de 5 vizite; 0,33
puncte
e) deținuții cărora li se aplică regimul de maximă siguranță beneficiază lunar de 3
vizite; 0,33 puncte
f) femeile gravide ori care au născut, pentru perioada în care îngrijesc copilul în
locul de deținere, beneficiază lunar de 8 vizite; 0,33 puncte
5.
Definiția percheziției, conform Legii nr. 254/2013.
Baza legală: Art. 19, alin.2 din Legea nr. 254/2013
Punctaj: 1 p
Percheziţia este acţiunea prin care se realizează un control amănunţit / (0,40
puncte) asupra deţinuţilor, / (0,20 puncte) echipamentului, bagajelor, cazarmamentului,

/ (0,20 puncte) camerelor de deţinere şi tuturor locurilor unde aceştia au acces. / (0,20
puncte)
6.
Enunțați cuantumul pedepselor cu închisoarea avut în vedere la
stabilirea fiecărui regim de executare a pedepsei privative de libertate, conform
Legii nr. 254/2013.
Baza legală: Art. 34, alin. 1; art. 36, alin. 1; art. 37, alin. 1 și art. 38 alin. 1 din
Legea nr. 254/2013
Punctaj: 0,5 p
Art. 34, alin. 1 Regimul de maximă siguranţă se aplică iniţial persoanelor
condamnate la pedeapsa detenţiunii pe viaţă şi persoanelor condamnate la pedeapsa
închisorii mai mare de 13 ani,
0,125 puncte
Art. 36, alin. 1 Regimul închis se aplică iniţial persoanelor condamnate la
pedeapsa închisorii mai mare de 3 ani, dar care nu depăşeşte 13 ani. 0,125 puncte
Art. 37, alin. 1 Regimul semideschis se aplică iniţial persoanelor condamnate
la pedeapsa închisorii mai mare de un an, dar care nu depăşeşte 3 ani. 0,125 puncte
Art. 38 alin. 1 Regimul deschis se aplică iniţial persoanelor condamnate la
pedeapsa închisorii de cel mult un an. 0,125 puncte
Total punctaj = 9 puncte
Se acordă 1 punct din oficiu

