Agent operativ
Subiectul
Punctaj Raspuns
1. Enumerati 6 obligaţii ale 0,25 p
a) să se supunã percheziţiei cu ocazia primirii în
persoanelor
condamnate
penitenciar, precum şi pe parcursul executării
conform prevederilor Legii
pedepsei privative de libertate, ori de câte ori este
254/2016 privind executarea
necesar;
pedepselor şi a mãsurilor 0,25 p
b) sã respecte regulile stabilite de administraţia
privative de libertate dispuse
penitenciarului pe perioada cât au permisiune de
de organele judiciare în
ieşire din penitenciar sau în cazul desfãşurãrii de
cursul procesului penal.
activitãţi, fãrã supraveghere, în exteriorul
penitenciarului;
0,25 p
c) sã se conformeze dispoziţiilor date de organele
judiciare;
0,25 p
d) sã respecte regulile de igienã individualã şi
colectivã în camera de deţinere şi în alte spaţii
comune, precum şi indicaţiile medicului;
0,25 p
e) sã întreţinã în mod corespunzãtor bunurile
încredinţate de administraţia penitenciarului şi
bunurile din dotarea unităţilor unde presteazã
munca;
0,25 p
f) sã respecte programul zilnic;
0,25 p
g) sã respecte repartizarea pe camerele de
deþinere;
0,25 p
h) să manifeste o atitudine cuviincioasã faţã de
orice persoanã cu care intrã în contact;
0,25 p
i) sã aibă o ţinutã decentã, curatã şi îngrijitã;
0,25 p
j) sã îndeplineascã în bune condiţii activitãţile la
care participã;
0,25 p
k) sã declare, conform realitãţii, nivelul de
instruire şcolarã sau pregãtire profesionalã;
0,25 p
l) să respecte orice altã obligaţie care rezultã din
prezenta lege, din regulamentul de aplicare a
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Art. 81 din Legea 254/2013
privind
executarea
pedepselor şi a mãsurilor
privative de libertate dispuse
de organele judiciare în
cursul procesului penal.
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Subiectul

2. Care sunt sanctiunile
disciplinare ce se pot aplica
persoanelor condamnate in
cazul savarsirii unor abateri
disciplinare?

3. Enumerati 6 situatii de
incetare a raporturilor de
serviciu ale funcţionarilor
publici cu statut special din
sistemul
administraţiei
penitenciare.

Punctaj Raspuns
acesteia, din ordinele şi deciziile emise în baza
acestora şi din regulamentul de ordine interioarã
al penitenciarului.
1,50 p
0,25 p
a) avertismentul;
0,25 p
b) suspendarea dreptului de a participa la
activitãţi culturale, artistice şi sportive, pe o
perioadã de cel mult o lunã;
0,25 p
c) suspendarea dreptului de a presta o muncã, pe
o perioadã de cel mult o lunã;
0,25 p
d) suspendarea dreptului de a primi şi de a
cumpãra bunuri, cu excepţia celor necesare
pentru igiena individualã sau exercitarea
drepturilor la apãrare, petiţionare, corespondenţã
şi asistenþã medicalã, pe o perioadã de cel mult
douã luni;
0,25 p
e) suspendarea dreptului de a primi vizite, pe o
perioadã de cel mult 3 luni;
0,25 p
f) izolarea pentru maximum 10 zile.
1,50 p
0,20 p
a) demisie;
0,20 p
b) transfer;
0,20 p
c) destituire din funcţie;
0,20 p
d) pensionare, în condiţiile legii;
0,20 p
e) împlinirea vârstei prevăzute la art. 65 alin. (1)
sau (2);
0,20 p
f) deces;
0,20 p
g) desfiinţarea unităţii ori mutarea acesteia în altã
localitate, în cazul în care ofiţerul sau agentul nu
acceptã sã o urmeze;
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Art. 101 din Legea 254/2013
privind executarea
pedepselor şi a mãsurilor
privative de libertate dispuse
de organele judiciare în
cursul procesului penal.

Art.61 din Legea 293/2004
privind Statutul func
ţionarilor publici cu statut
special din Administraţia
Naţionalã a Penitenciarelor
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Subiectul

4. Enumerati 6 criterii de
stabilire a riscului pentru
siguranta penitenciarului pe
care le are in vedere
comisia desemnata.

Punctaj Raspuns
0,20 p
h) reducerea personalului unitãţii prin desfiinţarea
unor posturi de natura celui ocupat de ofiţerul sau
agentul în cauzã, ca urmare a reorganizãrii, în
cazul în care acesta refuzã oferta conducerii
unitãţii de trecere în altă funcţie;
0,20 p
i) revocarea actului de numire în funcţie, ca
urmare a refuzului depunerii jurãmântului de
credinţã;
0,20 p
j) ca urmare a constatãrii nulitãţii actului de
numire în funcţie, de la data rãmânerii definitive a
hotãrârii judecãtoreşti prin care nulitatea a fost
constatatã.
1, 20 p
0,20 p
a) sãvârşirea infracţiunii prin folosirea armelor de
foc ori prin cruzime;
0,20 p
b) evadarea ori pãrãsirea locului de muncã în
prezenta pedeapsã sau în pedepsele anterioare;
0,20 p
c) tentativa de evadare, forţarea dispozitivelor de
siguranţã ori distrugerea sistemelor de siguranţã;
0,20 p
d) neprezentarea nejustificatã a deţinutului la data
şi ora stabilite din permisiunea de ieşire din
penitenciar;
0,20 p
e) introducerea, deţinerea sau traficul de arme,
materiale explozive, droguri, substanţe toxice ori
alte obiecte şi substanţe care pun în pericol
siguranţa penitenciarului, misiunilor sau a
persoanelor;
0,20 p
f) instigarea, influenţarea sau participarea în orice
mod la producerea de revolte sau luãri de ostatici;
0,20 p
g) apartenenţa la grupãri de crimã organizatã,
coordonarea activitãţilor infracţionale ori de tip
terorist;
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Art. 27 din HG 157/2016
pentru
aprobarea
Regulamentului de aplicare
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Punctaj Raspuns
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0,20 p
h) acte de violenţã soldate cu vãtãmãri corporale
ori deces împotriva personalului sau a altor
persoane;
0,20 p
i) informaţiile privind profilul psihosocial rezultate
în urma evaluãrilor stabilite de reglementãrile în
vigoare.
1, 20 p

5. Enumerati 6 criterii privind
vulnerabilitatea detinutilor
conform HG 157/2016
pentru aprobarea
Regulamentului de aplicare
a Legii nr. 254/2013 privind
executarea pedepselor şi a
mãsurilor privative de
libertate dispuse de
organele judiciare în cursul
procesului penal.

0,20 p
0,20 p
0,20 p
0,20 p
0,20 p
0,20 p
0,20 p

0,20 p
0,20 p

0,20 p
1,20 p
6. Care sunt obligatiile 0,20 p
funcţionarilor publici din
sistemul
administraţiei
penitenciare în relaţiile cu
persoanele
private
de 0,20 p
libertate conform Ordinului

a) orientarea sexualã
b) dizabilitãţile
c) tulburãrile psihice
d) etnia
e) infectarea cu HIV/SIDA
f) sãvârşirea de infracţiuni asupra minorilor sau
asupra integritãţii şi libertãţii sexuale
g) situaţia sociofamilialã deosebitã, lipsa
sprijinului din partea mediului de suport,statutul
socioeconomic
diminuat
sau
situaţia
socioeconomicã mult peste medie
h) profesia sau funcţia deţinutã anterior arestãrii
i) oferirea de informaţii instituţiilor cu atribuţii de
ordine publicã şi siguranţã naţionalã cu privire la
sãvârşirea unei infracţiuni sau abateri disciplinare
j) orice alte asemenea situaţii, stãri sau
împrejurãri care pot vulnerabiliza deţinutul.

Art 34 din HG 157/2016
pentru
aprobarea
Regulamentului de aplicare
a Legii nr. 254/2013 privind
executarea pedepselor şi a
mãsurilor
privative
de
libertate
dispuse
de
organele judiciare în cursul
procesului penal.

a) sã cunoascã, sã respecte Constituţia şi legile
ţãrii şi sã aplice dispoziţiile legale în conformitate
cu atribuţiile ce le revin, cu respectarea eticii
profesionale;
b) sã se comporte civilizat şi demn în toate
împrejurãrile, sã manifeste stãpânire de sine,

Art. 6 din Ordinul MJ 2794/C
din 8 octombrie 2004 pentru
aprobarea
Codului
deontologic al personalului
din sistemul administraţiei
penitenciare
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Subiectul
Punctaj Raspuns
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MJ 2794/C din 8 octombrie
amabilitate, politeţe şi sã vorbeascã respectuos şi
2004
pentru
aprobarea
decent, într-o manierã potrivitã cu funcţia pe care
Codului
deontologic
al
o deţin;
personalului din sistemul 0,20 p
c) sã constituie exemple pentru subordonaţi,
administraţiei penitenciare?
colegi şi persoanele private de libertate, sã
creeze un climat corespunzãtor de muncã şi sã
contribuie la realizarea şi menţinerea unei imagini
pozitive a instituţiei;
0,20 p
d) sã execute, cu profesionalism şi în termenul
stabilit, atribuţiile ce îi revin şi sã dovedeascã, în
toate împrejurãrile, cinste, corectitudine, disciplinã
şi respect faţã de şefii ierarhici, colegi şi
subalterni;
0,20 p
e) sã se prezinte la serviciu într-o stare
corespunzãtoare, sã respecte întocmai programul
de muncã şi sã foloseascã timpul de lucru,
resursele materiale şi financiare ale instituţiei în
mod eficient şi raţional, numai pentru îndeplinirea
atribuţiilor de serviciu;
0,20 p
f) sã asigure ocrotirea bunurilor instituţiei şi sã
previnã producerea oricãrui prejudiciu, acţionând
în orice situaţie ca buni gospodari;
0,20 p
g) sã respecte prevederile legale referitoare la
incompatibilitãţi şi interdicţii;
0,20 p
h) sã nu interzicã sau sã nu împiedice exercitarea
libertãţilor publice şi a drepturilor sindicale ale
funcþionarilor publici din sistemul administraţiei
penitenciare;
0,20 p
i) sã se abţinã de la exprimarea sau manifestarea
convingerilor politice în exercitarea atribuţiilor de
serviciu;
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0,20 p
j) sã respecte jurãmântul de credinţã depus cu
ocazia numirii în funcţie;
0,20 p
k) sã nu manifeste toleranţã faţã de abateri şi sã
informeze autoritãţile abilitate cu privire la
infracţiunile de care au luat la cunoştinţã în
exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legãturã
cu serviciul, îndeosebi a actelor de corupţie;
0,20 p
l) sã informeze şeful ierarhic despre existenţa
unui conflict de interese privind exercitarea
atribuţiilor de serviciu, în condiţiile legii.
2,40 p

Se acorda un punct din oficiu.
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