Agent operativ

Subiectul 1
Care surit principiile care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici din
sistemul administraţiei penitenciare, conform art. 2 din Ordinul ministrului justiţiei
nr.2794/C/2004, pentru aprobarea Codului deontologic al personalului din sistemul
administraţiei penitenciare - 1 pct.
Rezolvare:
Principiile care guvernează conduita profesională a funcţionarilor publici din sistemul
administraţiei penitenciare sunt:
a) supunerea deplină faţă de lege - 0,15p;
b) respectarea drepturilor persoanelor private de libertate, în condiţiile prevăzute de lege—
0,15p;
c) egalitatea şanselor - 0,1 Op;
d) responsabilitate şi imparţialitate - 0,15p;
e) eficacitate în serviciul intereselor generale ale societăţii - 0,15p;
f) eficienţă în utilizarea resurselor - 0,15p;
g) ierarhia organizatorică şi funcţională -0,15p.
Subiectul 2
Care sunt interdicţiile ce revin ofiţerilor si agenţilor din sistemul administraţiei penitenciare,
conform art. 49, din Legea 293/2004 - republicată, privind Statutul funcţionarilor publici cu statut
special- 1 pct.
Rezolvare:
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; - 0,15p.
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; - 0,2p.
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; - 0,2p.
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; -0,15p.
e) să facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice ori să desfăşoare propagandă
în favoarea acestora; - 0,15p.
f) să adere la secte, organizaţii religioase sau alte organizaţii, interzise prin lege. 0,15p.

Subiectul 3
Enumeraţi situaţiile în care este permisă utilizarea mijloacelor de imobilizare împotriva
deţinuţilor, conform art. 16, alin.(1) din Legea nr.254/2013, privind executarea pedepselor şi
măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal - 1 pot.

Rezolvare:
Folosirea cătuşelor sau a altor mijloace de imobilizare nu este permisă decât în situaţii în
care alte măsuri de menţinere a ordinii şi disciplinei în rândul deţinuţilor nu au dat rezultate în
una dintre următoarele situaţii;
a) pentru a împiedica evadarea în timpul deplasării deţinuţilor; - 0,3p.
b) pentru a proteja deţinuţii de autovătămare sau pentru a preveni vătămarea altor persoane
ori producerea de pagube; - 0,3p.
c) pentru restabilirea ordinii şi disciplinei, ca urmare a opunerii sau împotrivirii deţinuţilor la o
dispoziţie a organelor judiciare sau personalului locului de deţinere -0,4p.

Subiectul 4
Care sunt măsurile ce se dispun la primirea în penitenciar a persoanelor condamnate
conform art. 43, alin.(7) din Legea nr. 254/2013, privind executarea pedepselor şi măsurilor
privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal - 2 pct.
Rezolvare:
Măsurile ce se dispun la primirea în penitenciar a persoanelor condamnate sunt realizate
în următoarea ordine:
a) efectuarea percheziţiei corporale amănunţite; - 0,3p.
b) întocmirea unui inventar al bunurilor personale; - 0,3p.
c) efectuarea unui examen clinic general de către personalul de specialitate al
penitenciarului, al cărui rezultat este consemnat în fişa medicală; - 0,3p.
d) prelevarea amprentelor, urmând ca aceste date să fie transmise şi stocate pe suport hârtie
în dosarul individual al persoanei condamnate şi în format electronic în baza de date naţională
de comparare a amprentelor; - 0,3p.
e) fotografierea, în vederea operaţionalizării documentelor de evidenţă; - 0,2p.
f) informarea persoanei condamnate cu privire la drepturile, obligaţiile şi interdicţiile
persoanelor condamnate, precum şi cu privire la recompensele care pot fi acordate, abateri şi
sancţiuni disciplinare care pot fi aplicate; - 0,3p.
g) intervievarea, în vederea stabilirii nevoilor imediate ale persoanei condamnate. - 0,3p.

Subiectul 5
Care sunt criteriile privind vulnerabilitatea deţinuţilor, conform art. 34, alin.(1), din HG
157/2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013, privind executarea
pedepselor şi măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului
penal - 2 pct.
Rezolvare:
Criteriile privind vulnerabilitatea deţinuţilor sunt:
a) orientarea sexuală; - 0,2p.
b) dizabilităţile; - 0,2p.
c) tulburările psihice; - 0,2p.
d) etnia;. -0,2p.
e) infectarea cu HIV/SIDA; - 0,2p.
f) săvârşirea de infracţiuni asupra minorilor sau asupra integrităţii şi libertăţii sexuale; - 0,2p.
g) situaţia sociofamilială deosebită, lipsa sprijinului din partea mediului de suport, statutul
socioeconomic diminuat sau situaţia socioeconomică mult peste medie; - 0,2p.
h) profesia sau funcţia deţinută anterior arestării; - 0,2p.
i) oferirea de informaţii instituţiilor cu atribuţii de ordine publică şi siguranţă naţională cu
privire la săvârşirea unei infracţiuni sau abateri disciplinare; - 0,2p.
j) orice alte asemenea situaţii, stări sau împrejurări care pot vulnerabiliza deţinutul. -0,2p.

Subiectul 6
Care este numărul si periodicitatea vizitelor, la care au dreptul deţinuţii conform art. 142,
alin.(1) din HG 157/2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013,
privind executarea pedepselor şi măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare
în cursul procesului penal - 1 pct
Rezolvare:
Numărul de vizite la care au dreptul deţinuţii este:
a) deţinuţii cărora li se aplică regimul deschis beneficiază lunar de 6 vizite; - 0,15p
b) deţinuţii cărora li se aplică regimul semideschis beneficiază lunar de 5 vizite; - 0,15p
c) deţinuţii pentru care nu s-a stabilit încă regimul de executare a pedepsei beneficiază lunar
de 5 vizite; - 0,15p
dj deţinuţii cărora li se aplică regimul închis beneficiază lunar de 5 vizite; - 0,15p
e) deţinuţii cărora li se aplică regimul de maximă siguranţă beneficiază lunar de 3 vizite; 0,15p
f) femeile gravide ori care au născut, pentru perioada în care îngrijesc copilul în locul de
deţinere, beneficiază lunar de 8 vizite. - 0,25p
Subiectul 7
Care sunt condiţiile pe care persoanele condamnate trebuie să le îndeplinească cumulativ
pentru a beneficia de vizită intimă, conform art. 145, alin.(1) din HG 157/2016 pentru aprobarea
Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013, privind executarea pedepselor şi măsurilor
privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal -1 pct.
Rezolvare:
Pot beneficia de vizită intimă persoanele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:
a) sunt condamnate definitiv şi sunt repartizate într-un regim de executare a pedepselor
privative de libertate, respectiv sunt arestate preventiv în cursul judecăţii; -0,2p.
b) există o relaţie de căsătorie, dovedită prin copie legalizată a certificatului de căsătorie sau,
după caz, o relaţie de parteneriat similară relaţiilor stabilite între soţi; - 0,2p.
c) nu au beneficiat de permisiunea de ieşire din penitenciar în ultimele 3 luni anterioare
solicitării vizitei intime, în cazul persoanelor condamnate; - 0,2p.
d) nu au fost sancţionate disciplinar pe o perioadă de 6 luni, anterioară solicitării vizitei intime,
sau sancţiunea a fost ridicată în cazul persoanelor condamnate, iar în cazul persoanelor arestate
preventiv în cursul judecăţii în ultimele 30 de zile anterioare solicitării; - 0,2p.
e) participă activ la activităţi şi programe educaţionale, de asistenţă psihologică şi asistenţă
socială ori la muncă. - 0,2p.

*Notă - se acordă un punct din oficiu

