AGENT OPERATIV
SUBIECTE
.
1. Descrieți regimul deschis aplicat deținuților conform prevederilor din Legea nr. 254/2013 20 puncte.
2. Precizați definiția și scopul percheziției, conform prevederilor Legii nr. 254/2013 - 10 puncte.
3. Enumerați

criteriile

privind

vulnerabilitatea

deținuților,

conform

prevederilor

din

Regulamentul de aplicare a Legii nr. 254/2013 - 10 puncte.
4. Precizați numărul și periodicitatea vizitelor acordate persoanelor private de libertate
condamnate definitiv, conform prevederilor din Regulamentul de aplicare a Legii nr.
254/2013 - 10 puncte.
5. Enumerați sancțiunile disciplinare ce pot fi aplicate deținuților astfel cum sunt prevăzute în
Legea nr. 254/2013 - 10 puncte.
6. Menționați în ce constă acordarea dreptului la corespondență pentru persoanele private de
libertate, conform prevederilor Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013, aprobat
prin H.G. nr. 157/2016 - 5 puncte.
7. Enumerați sancțiunile disciplinare ce pot fi aplicate personalului de penitenciare astfel cum
sunt precizate în Legea nr. 293/2004 privind statul funcționarilor publici cu statut special din
Administrația Națională a Penitenciarelor - 20 puncte.
8. Precizați măsurile care sunt luate în perioada de carantinare și observare, conform
prevederilor din Legea nr. 254/2013 - 5 puncte.
GRILA DE CORECTARE
Subiect Puncte
1

5
5

5

RĂSPUNS

Baza Legală

Regimul deschis se aplică iniţial persoanelor condamnate Art. 38 din
Legea nr.
la pedeapsa închisorii de cel mult un an
254/2013
În mod excepţional, natura şi modul de săvârşire a
infracţiunii, persoana condamnatului, precum şi
comportarea acesteia până la stabilirea regimului de
executare pot determina includerea persoanei
condamnate în regimul de executare imediat superior ca
grad de severitate, în condiţiile stabilite prin regulamentul
de aplicare a prezentei legi.
Persoanele condamnate care execută pedeapsa în regim
deschis sunt cazate în comun, se pot deplasa neînsoţite
în zone prestabilite din interiorul penitenciarului, pot
presta munca şi pot desfăşura activităţi educative,
culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi

asistenţă socială, moral-religioase, instruire şcolară şi
formare profesională, în afara penitenciarului, fără
supraveghere, în condiţiile stabilite prin regulamentul de
aplicare a prezentei legi.

2

3

4

5

Persoanele condamnate din regimul deschis sunt
analizate în comisia prevăzută la art. 32 numai dacă se
impune schimbarea regimului de executare într-unul
superior ca grad de severitate.

5

Percheziţia este acţiunea prin care se realizează un ART. 19
control amănunţit asupra deţinuţilor, echipamentului, Legea
bagajelor, cazarmamentului, camerelor de deţinere şi 254/2013.
tuturor locurilor unde aceştia au acces.

5

Pentru prevenirea unor evenimente deosebite, a
situaţiilor de risc, precum şi pentru ridicarea obiectelor
interzise, deţinuţii sunt supuşi percheziţiei.

1

Orientarea sexuală;

1

Dizabilităţile;

1

Tulburările psihice;

1

Etnia;

1

Infectarea cu HIV/SIDA;

1

Săvârşirea de infracţiuni asupra minorilor sau asupra
integrităţii şi libertăţii sexuale;

1

Situaţia sociofamilială deosebită, lipsa sprijinului din
partea mediului de suport, statutul socioeconomic
diminuat sau situaţia socioeconomică mult peste medie;

1

Profesia sau funcţia deţinută anterior arestării;

1

Oferirea de informaţii instituţiilor cu atribuţii de ordine
publică şi siguranţă naţională cu privire la săvârşirea unei
infracţiuni sau abateri disciplinare;

1

Orice alte asemenea situaţii, stări sau împrejurări care pot
vulnerabiliza deţinutul.

2

Deţinuţii cărora li se aplică regimul deschis beneficiază ART. 142 alin. 1
lunar de 6 vizite;
din H.G. nr.
Deţinuţii cărora li se aplică regimul semideschis 157/2016.

2

beneficiază lunar de 5 vizite;
2

Deţinuţii pentru care nu s-a stabilit încă regimul de
executare a pedepsei beneficiază lunar de 5 vizite;

2

Deţinuţii cărora li se aplică regimul închis beneficiază
lunar de 5 vizite;

1

Deţinuţii cărora li se aplică regimul de maximă siguranţă
beneficiază lunar de 3 vizite;

din
nr.

ART. 34 alin. 1
din H.G. nr.
157/2016.

5

1

Femeile gravide ori care au născut, pentru perioada în
care îngrijesc copilul în locul de deţinere, beneficiază
lunar de 8 vizite.

1

Avertismentul;

1

6

2

Suspendarea dreptului de a presta o muncă, pe o
perioadă de cel mult o lună;

2

Suspendarea dreptului de a primi şi de a cumpăra bunuri,
cu excepţia celor necesare pentru igiena individuală sau
exercitarea
drepturilor
la
apărare,
petiţionare,
corespondenţă şi asistenţă medicală, pe o perioadă de
cel mult două luni;

2

Suspendarea dreptului de a primi vizite, pe o perioadă de
cel mult 3 luni;

2

Izolarea pentru maximum 10 zile.

1

Deţinuţii au dreptul de a trimite şi de a primi ART. 130 din
corespondenţă.
H.G.
nr.
157/2016.
Dreptul la corespondenţă este nelimitat.

1

7

1

Trimiterile poştale, altele decât cele simple, se expediază
de către administraţia penitenciarului, la cererea
deţinutului.

1

Corespondenţa primită de către deţinuţi este supusă
controlului antiterorist şi de specialitate.

1

În scopul prevenirii introducerii în penitenciar, prin
intermediul corespondenţei, a drogurilor, substanţelor
toxice, explozibililor sau altor asemenea obiecte a căror
deţinere este interzisă, corespondenţa se deschide, fără
a fi citită, în prezenţa deţinutului.

4

Mustrarea scrisă;

4

8

Art. 101 alin. 1
din Legea nr.
Suspendarea dreptului de a participa la activităţi culturale,
254/2013.
artistice şi sportive, pe o perioadă de cel mult o lună;

Art. 70 din
Legea nr.
Diminuarea drepturilor salariale pentru funcţia îndeplinită
293/2004
cu 5 - 10% pe o perioadă de 1 - 3 luni;

3

Amânarea avansării în grade profesionale sau funcţii
superioare, pe o perioadă de la 1 la 2 ani;

3

Trecerea într-o funcţie inferioară până la cel mult nivelul
de bază al gradului profesional deţinut;

3

Revocarea din funcţia de conducere;

3

Destituirea din sistemul administraţiei penitenciare.

2

După primirea în penitenciar, persoanele condamnate se Art. 44 din
repartizează în secţia de carantină şi observare, pentru o Legea nr.
254/2013
perioadă de 21 de zile.

Total

2

Persoanele prevăzute la alin. (1) sunt cazate separat pe
camere, în funcţie de sex şi vârstă, precum şi de alte
cerinţe legale, de ordine interioară sau de siguranţă.

1

În perioada de carantină şi observare se desfăşoară
activităţi de evaluare şi intervenţie iniţială, se efectuează
examene medicale şi se dispun măsuri de informare şi
documentare, sub pază şi supraveghere, în condiţiile
stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.

10

Puncte acordate din oficiu

100

Nota=punctaj total/10

