Agent operativ

Subiectul 1 :
Enumerați situațiile în care pot fi folosite mijloacele de imobilizare.
(art. 16 alin.1 din Legea 254/2013) - (1 punct).
RĂSPUNS:
a) pentru a împiedica evadarea în timpul deplasării deţinuţilor; - 0,30 puncte
b) pentru a proteja deţinuţii de autovătămare/0,20 sau pentru a preveni vătămarea altor
persoane ori producerea de pagube/0,20; - 0,40 puncte
c) pentru restabilirea ordinii şi disciplinei, ca urmare a opunerii sau împotrivirii deţinuţilor
la o dispoziţie a organelor judiciare sau personalului locului de deţinere. – 0,30 puncte.
Subiectul 2 :
Enumerați 5 (cinci) sancțiuni disciplinare ce pot fi aplicate persoanelor
condamnate în cazul săvârșirii abaterilor disciplinare.
(art. 101 alin.1 din Legea 254/2013) – (1 punct)
RĂSPUNS:
a) avertismentul; - 0,20 puncte
b) suspendarea dreptului de a participa la activităţi culturale, artistice şi sportive/0,10, pe o
perioadă de cel mult o lună/0,10; - 0,20 puncte
c) suspendarea dreptului de a presta o muncă/0,10, pe o perioadă de cel mult o lună/0,10;
- 0,20 puncte
d) 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/0,10, pe o perioadă de cel mult două luni/0,10; - 0,20
puncte
e) suspendarea dreptului de a primi vizite/0,10, pe o perioadă de cel mult 3 luni/0,10; - 0,20
puncte
f) izolarea pentru maximum 10 zile. – 0,20 puncte
Notă : Oricare dintre sancţiunile disciplinare de mai sus va fi punctată cu 0,20
puncte.
Subiectul 3 :
Enumerați categoriile de persoane cărora nu li se aplică regimul de maximă
siguranță. ( art. 35 alin.1 din Legea 254/2013) – ( 1 punct ).
RĂSPUNS:
a) care au împlinit vârsta de 65 de ani – 0,30 puncte
b) femeilor însărcinate sau care au în îngrijire un copil în vârstă de până la un an; - 0,30
puncte
c) persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate/0,20, precum şi celor cu afecţiuni
locomotorii grave/0,20. – 0,40 puncte
Subiectul 4 :
Enumeraţi 10 (zece) dintre drepturile persoanelor private de libertate regăsite în
Legea 254/2013 – ( 1,5 puncte ).
RĂSPUNS:
Libertatea conştiinţei, a opiniilor şi libertatea credinţelor religioase – 0,15 puncte

Dreptul la informaţie – 0,15 puncte
Dreptul la consultarea documentelor cu caracter personal – 0,15 puncte
Asigurarea exercitării dreptului la asistenţă juridică – 0,15 puncte
Dreptul la petiţionare şi dreptul la corespondenţă – 0,15 puncte
Dreptul la convorbiri telefonice – 0,15 puncte
Dreptul la comunicări on-line – 0,15 puncte
Dreptul la plimbare zilnică – 0,15 puncte
Dreptul de a primi vizite şi dreptul de a fi informat cu privire la situaţiile familiale deosebite
– 0,15 puncte
Dreptul la vizită intimă – 0,15 puncte
Dreptul de a primi, cumpăra şi a deţine bunuri – 0,15 puncte
Dreptul la asistenţă medicală, tratament şi îngrijiri – 0,15 puncte
Dreptul la asistenţă diplomatică – 0,15 puncte
Dreptul la încheierea căsătoriei – 0,15 puncte
Dreptul de a vota – 0,15 puncte
Dreptul la odihnă şi repaus săptămânal – 0,15 puncte
Dreptul la muncă – 0,15 puncte
Dreptul la învăţământ – 0,15 puncte
Dreptul la hrană, ţinută, cazarmament şi condiţii minime de cazare – 0,15 puncte
Notă : Oricare dintre sancţiunile disciplinare de mai sus va fi punctată cu 0,15
puncte.
Subiectul 5 :
Enumerați 8 (opt) dintre obligațiile persoanelor condamnate.
(art. 81 din Legea 254/2013) – ( 2 puncte ).
RĂSPUNS:
a) să se supună percheziţiei cu ocazia primirii în penitenciar/ 0,10, precum şi pe parcursul
executării pedepsei privative de libertate, ori de câte ori este necesar/0,15; - 0,25 puncte
b) să respecte regulile stabilite de administraţia penitenciarului pe perioada cât au
permisiune de ieşire din penitenciar/0,10 sau în cazul desfăşurării de activităţi, fără
supraveghere, în exteriorul penitenciarului/0,15; - 0,25 puncte
c) să se conformeze dispoziţiilor date de organele judiciare; - 0,25 puncte
d) să respecte regulile de igienă individuală şi colectivă în camera de deţinere şi în alte
spaţii comune/0,15, precum şi indicaţiile medicului/0,10; - 0,25 puncte
e) să întreţină în mod corespunzător bunurile încredinţate de administraţia penitenciarului
şi bunurile din dotarea unităţilor unde prestează munca; - 0,25 puncte
f) să respecte programul zilnic; - 0,25 puncte
g) să respecte repartizarea pe camerele de deţinere; - 0,25 puncte
h) să manifeste o atitudine cuviincioasă faţă de orice persoană cu care intră în contact; 0,25 puncte
i) să aibă o ţinută decentă, curată şi îngrijită; - 0,25 puncte
j) să îndeplinească în bune condiţii activităţile la care participă; - 0,25 puncte
k) să declare, conform realităţii, nivelul de instruire şcolară sau pregătire profesională; 0,25 puncte
l) să respecte orice altă obligaţie care rezultă din prezenta lege, din regulamentul de
aplicare a acesteia, din ordinele şi deciziile emise în baza acestora şi din regulamentul
de ordine interioară al penitenciarului. - 0,25 puncte
Notă : Oricare dintre obligaţiile de mai sus va fi punctată cu 0,25 puncte
Subiectul 6 :
Menţionaţi 5 (cinci) fapte care constituie abateri disciplinare ale funcţionarilor
publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.
(art. 69 din Legea 293/2004) – ( 1,5 puncte ).

RĂSPUNS:
a) manifestările care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei publice în care îşi
desfăşoară activitatea - 0,30 puncte;
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 - 0,30 puncte;
c) întârzierea repetată şi nejustificată în îndeplinirea sarcinilor de serviciu - 0,30 puncte;
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 - 0,30
puncte;
e) absenţa nemotivată ori întârzierea repetată la serviciu - 0,30 puncte;
f) părăsirea nejustificată a locului de muncă în timpul programului de lucru, de natură a
perturba activitatea compartimentului de muncă - 0,30 puncte;
g) producerea de pagube materiale unităţii din care face parte sau patrimoniului
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - 0,30 puncte;
h) încălcarea normelor privind confidenţialitatea activităţii desfăşurate - 0,30 puncte;
i) nerespectarea prevederilor jurământului de credinţă - 0,30 puncte;
j) imixtiunea ilegală în activitatea altui funcţionar public cu statut special- 0,30 puncte;
k) intervenţia pentru influenţarea soluţionării unei cereri privind satisfacerea intereselor
oricărei persoane - 0,30 puncte;
l) nerespectarea prevederilor referitoare la incompatibilităţi, conflicte de interese şi
interdicţii - 0,30 puncte;
m) interzicerea sau împiedicarea exercitării libertăţilor publice şi a drepturilor sindicale ale
funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare - 0,30
puncte;
n) atitudinea tolerantă a conducătorilor ierarhici faţă de comiterea unor abateri
disciplinare de către subordonaţi - 0,30 puncte;
o) efectuarea în timpul programului de lucru a unor activităţi ce nu au legătură cu
îndatoririle de serviciu - 0,30 puncte;
p) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 48 - 0,30 puncte.
Notă : Oricare dintre abaterile de mai sus va fi punctată cu 0,30 puncte
Subiectul 7 :
Precizaţi căror persoane private de libertate li se aplică regimul semideschis de
executare a pedepselor privative de libertate.
(art. 37 din Legea 254/2013) – ( 1 punct ).
RĂSPUNS:
(1) Regimul semideschis se aplică iniţial /0,10 persoanelor condamnate la pedeapsa
închisorii mai mare de un an /0,10, dar care nu depăşeşte 3 ani /0,10.
(2) În mod excepţional /0,10, natura şi modul de săvârşire a infracţiunii /0,10, persoana
condamnatului /0,10, precum şi comportarea acesteia /0,10 până la stabilirea regimului de
executare pot determina includerea persoanei condamnate în regimul de executare
imediat inferior /0,10 sau imediat superior /0,10 ca grad de severitate, în condiţiile stabilite
prin regulamentul de aplicare a prezentei legi /0,10.

Notă:. Nota 1 se acordă din oficiu.

