Agent operativ
1.
Enumeraţi 4 condiţii pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru a
putea dobândi calitatea de funcţionar public cu statut special în sistemul administraţiei
penitenciare, conform art. 11 din Legea 293/2004 cu modificările şi completările ulterioare –
0,8 puncte
Se va acorda punctajul de 0,20 puncte pentru fiecare condiţie enumerată din
următoarele,
în
limita
maximă
a
punctajului
acordat
subiectului.
ART. 11
Pot dobândi calitatea de funcţionar public cu statut special din sistemul
administraţiei penitenciare persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:
a) au cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunosc limba română;
c) îndeplinesc condiţiile de studii şi vechime prevăzute de lege;
d) au capacitate deplină de exerciţiu şi sunt apte din punct de vedere medical şi
psihologic pentru îndeplinirea funcţiei;
e) nu au fost condamnate definitiv pentru săvârşirea de infracţiuni;
f) îndeplinesc condiţiile specifice postului, inclusiv criteriul de înălţime pentru
posturile din sectorul operativ, stabilit prin ordin al ministrului justiţiei*);
g) nu au fost eliberate din motive imputabile sau destituite dintr-o funcţie publică în
ultimii 7 ani;
h) au un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate
în societate;
i) nu au fost agenţi sau colaboratori ai organelor de securitate ca poliţie politică.
2.
Enumeraţi regimurile de executare a pedepselor privative de libertate aşa cum
acestea sunt prevăzute de art. 31 din Legea 254/2013 - 1,6 puncte
Se va acorda punctajul de 0,40 puncte pentru fiecare regim de executare a
pedepsei enumerat.
ART. 31
(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.
3.
Precizaţi numărul şi periodicitatea vizitelor la care au dreptul deţinuţii conform
art.142, alin. (1) din HG 157/2016 -1,8 puncte
Se va acorda punctajul de 0,30 puncte pentru prezentarea numărului de vizite
şi periodicitatea acestora corespunzător fiecărui regim de executare în parte, precum
şi 0,30 puncte pentru prezentarea numărului de vizite la care au dreptul femeile
gravide sau cele care au născut în perioada în care îngrijesc copilul în locul de
deţinere.
Articolul 142
Numărul şi periodicitatea vizitelor
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(1) Numărul de vizite la care au dreptul deţinuţii este:
a) deţinuţii cărora li se aplică regimul deschis beneficiază lunar de 6 vizite;
b) deţinuţii cărora li se aplică regimul semideschis beneficiază lunar de 5 vizite;
c) deţinuţii pentru care nu s-a stabilit încă regimul de executare a pedepsei
beneficiază lunar de 5 vizite;
d) deţinuţii cărora li se aplică regimul închis beneficiază lunar de 5 vizite;
e) deţinuţii cărora li se aplică regimul de maximă siguranţă beneficiază lunar de 3
vizite;
f) femeile gravide ori care au născut, pentru perioada în care îngrijesc copilul în locul
de deţinere, beneficiază lunar de 8 vizite
4.
Enumeraţi 6 interdicţii ale persoanelor condamnate conform art. 82 din Legea
254/2013 – 1,8 puncte
Se va acorda punctajul de 0,30 puncte pentru fiecare interdicţie enumerată din
următoarele, în limita maximă a punctajului acordat subiectului.
ART. 82
Persoanelor condamnate le sunt interzise:
a) exercitarea sau încercarea de exercitare de acte de violenţă asupra
personalului, persoanelor care execută misiuni în penitenciar sau care se află în vizită,
asupra celorlalte persoane condamnate, precum şi asupra oricăror altor persoane;
b) organizarea, sprijinirea sau participarea la revolte, răzvrătiri, acte de nesupunere
pasive sau active ori alte acţiuni violente, în grup, de natură să pericliteze ordinea, disciplina
şi siguranţa penitenciarului;
c) iniţierea sau participarea la acte de sustragere de la executarea pedepselor
privative de libertate;
d) introducerea în penitenciar, producerea, deţinerea, comercializarea sau
consumul de stupefiante, băuturi alcoolice ori de substanţe toxice sau ingerarea de
medicamente fără prescripţie medicală, de natură să creeze tulburări de comportament;
e) sustragerea în orice mod de la executarea unei sancţiuni disciplinare;
f) instigarea altor persoane condamnate la săvârşirea de abateri disciplinare;
g) stabilirea de relaţii cu persoane condamnate sau persoane din interiorul ori
exteriorul penitenciarului, cu scopul de a împiedica înfăptuirea justiţiei sau aplicarea
normelor regimului de executare a pedepselor privative de libertate;
h) sustragerea sau distrugerea unor bunuri sau valori de la locul de muncă ori
aparţinând penitenciarului, personalului, persoanelor care execută activităţi în penitenciar
sau se află în vizită, precum şi a bunurilor aparţinând altor persoane, inclusiv celor
condamnate;
i) prezenţa în zone interzise sau la ore nepermise în anumite spaţii din penitenciar,
stabilite prin regulamentul de ordine interioară, precum şi nerespectarea orei de revenire în
penitenciar;
j) introducerea în penitenciar, procurarea, confecţionarea, deţinerea, schimbul,
primirea, utilizarea sau transmiterea de arme, materiale explozive, obiecte şi substanţe care
pun în pericol siguranţa penitenciarului, misiunilor sau a persoanelor, bani, medicamente,
telefoane mobile, accesorii ale telefoanelor mobile, bunuri sau alte valori, în alte condiţii
decât cele admise;
k) substituirea identităţii unei alte persoane;
l) împiedicarea, cu intenţie, a desfăşurării programelor şi activităţilor care se
derulează în penitenciar;
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m) oferirea sau darea de bani ori alte foloase personalului penitenciarului;
n) obţinerea sau încercarea de obţinere, prin violenţă, constrângere, promisiuni,
servicii, cadouri sau alte mijloace, de avantaje morale ori materiale de la personal, de la
persoanele care execută misiuni în penitenciar sau care se află în vizită ori de la celelalte
persoane condamnate, precum şi de la orice altă persoană;
o) comunicarea cu exteriorul penitenciarului, în alte condiţii şi prin alte metode
decât cele stabilite prin reglementările în vigoare;
p) ameninţarea personalului, a persoanelor care execută misiuni în penitenciar sau
care se află în vizită, a celorlalte persoane condamnate, precum şi a oricăror altor persoane;
q) utilizarea în mod necorespunzător sau în alte scopuri a bunurilor puse la
dispoziţie de administraţia penitenciarului;
r) tulburarea orarului zilnic sau a liniştii, inclusiv după ora stingerii până la
deşteptare;
s) exprimarea, în public, prin gesturi sau acte obscene ori care atrag oprobriul;
ş) împiedicarea sau încercarea împiedicării aflării adevărului în cazul incidentelor
petrecute în penitenciar;
t) desfăşurarea de acţiuni care urmăresc aducerea de prejudicii administraţiei
penitenciarului sau altor persoane;
ţ) autoagresiunea în orice mod şi prin orice mijloace;
u) practicarea jocurilor de noroc cu scopul de a obţine foloase;
v) fumatul în alte locuri decât cele permise;
x) orice manifestare cu caracter discriminatoriu, care aduce atingere demnităţii
umane prin deosebirea, excluderea, restricţia sau preferinţa pe bază de rasă, naţionalitate,
etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenenţă politică, avere, origine
socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infecţie HIV/SIDA, precum şi orice
alt criteriu care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau
exercitării în condiţii de egalitate a drepturilor fundamentale;
y) desfăşurarea oricăror altor acţiuni interzise prin prezenta lege.
5.
Enumeraţi sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate persoanelor condamnate
conform art.101, alin (1) din Legea 254/2013. – 1,8 puncte
Se va acorda punctajul de 0,30 puncte pentru fiecare sancţiune disciplinară
enumerată.
ART. 101
Sancţiuni disciplinare
(1) Sancţiunile care pot fi aplicate în cazul săvârşirii abaterilor disciplinare sunt:
a) avertismentul;
b) suspendarea dreptului de a participa la activităţi culturale, artistice şi sportive,
pe o perioadă de cel mult o lună;
c) suspendarea dreptului de a presta o muncă, pe o perioadă de cel mult o lună;
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, pe o perioadă de cel mult două luni;
e) suspendarea dreptului de a primi vizite, pe o perioadă de cel mult 3 luni;
f) izolarea pentru maximum 10 zile.
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6.
Enumeraţi situaţiile în care pot fi folosite mijloacele de imobilizare conform art.
16, alin (1) din Legea 254/2013. – 1,2 puncte
Se va acorda punctajul de 0,40 puncte pentru fiecare situaţie enumerată.
ART. 16
Utilizarea mijloacelor de imobilizare
(1) 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;
b) pentru a proteja deţinuţii de autovătămare sau pentru a preveni vătămarea altor
persoane ori producerea de pagube;
c) pentru restabilirea ordinii şi disciplinei, ca urmare a opunerii sau împotrivirii
deţinuţilor la o dispoziţie a organelor judiciare sau personalului locului de deţinere.
NOTĂ: 1 punct se va acorda din oficiu.
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