agent operativ
SUBIECTE
Subiectul 1
Enumerați, la alegere, 4 recompense care se pot acorda persoanelor private de
libertate, conform prevederilor articolului 98 din Legea 254/2013 privind executarea
pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul
procesului penal. – 1 punct
Subiectul 2
Enumerați categoriile de persoane cărora nu li se aplică regimul de maximă siguranţă,
conform prevederilor articolului 35 din Legea 254/2013 privind executarea pedepselor şi
a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului
penal. – 1 punct
Subiectul 3
Enumerați, la alegere, 10 drepturi ale funcționarului public cu statut special din sistemul
administraţiei penitenciare, conform prevederilor articolului 36 din Legea 293/2004
privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a
Penitenciarelor, republicată. – 2 puncte
Subiectul 4
Enumerați, la alegere, 5 obligații ale persoanelor private de libertate, conform
prevederilor articolului 81 din Legea 254/2013 privind executarea pedepselor şi a
măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.
– 1 punct
Subiectul 5
Enumerați, la alegere, 5 sancțiuni disciplinare care pot fi aplicate funcționarului public cu
statut special din sistemul administraţiei penitenciare, conform prevederilor articolului 70
din Legea 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din
Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată. – 1,5 puncte
Subiectul 6
Enumerați, la alegere, 10 interdicții ale persoanelor private de libertate, conform
prevederilor articolului 82 din Legea 254/2013 privind executarea pedepselor şi a
măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.
– 2,5 puncte
 Timp de lucru - 3 ore
 Lucrarea beneficiază de 1 punct din oficiu

GRILĂ CORECTARE

Subiectul 1
Enumerați, la alegere, 4 recompense care se pot acorda persoanelor private de
libertate, conform prevederilor articolului 98 din Legea 254/2013 privind executarea
pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul
procesului penal. – 1 punct
a) ridicarea unei sancţiuni disciplinare aplicate anterior; - 0,25 puncte
b) suplimentarea numărului convorbirilor on-line; - 0,25 puncte
c) suplimentarea drepturilor la pachete şi/sau vizite; - 0,25 puncte
d) suplimentarea dreptului la vizită intimă; - 0,25 puncte
e) permisiunea de ieşire din penitenciar pentru o zi, dar nu mai mult de 15 zile pe an;
- 0,25 puncte
f) permisiunea de ieşire din penitenciar pe o durată de cel mult 5 zile, dar nu mai mult
de 25 de zile pe an; - 0,25 puncte
g) permisiunea de ieşire din penitenciar pe o durată de cel mult 10 zile, dar nu mai
mult de 30 de zile pe an. - 0,25 puncte
Notă: Se va acorda punctajul de 0,25 puncte pentru fiecare recompensă enumerată, în
limita maximă a punctajului acordat subiectului

Subiectul 2
Enumerați categoriile de persoane cărora nu li se aplică regimul de maximă siguranţă,
conform prevederilor articolului 35 din Legea 254/2013 privind executarea pedepselor şi
a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului
penal. – 1 punct
a) care au împlinit vârsta de 65 de ani; - 0,34 puncte
b) femeilor însărcinate sau care au în îngrijire un copil în vârstă de până la un an; 0,33 puncte
c) persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, precum şi celor cu afecţiuni
locomotorii grave. - 0,33 puncte

Subiectul 3
Enumerați, la alegere, 10 drepturi ale funcționarului public cu statut special din sistemul
administraţiei penitenciare, conform prevederilor articolului 36 din Legea 293/2004
privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a
Penitenciarelor, republicată – 2 puncte
a) salariu lunar; - 0,20 puncte
b) ajutoare şi alte drepturi băneşti; - 0,20 puncte
c) uniformă şi echipament specific, alocaţii pentru hrană, asistenţă medicală şi
psihologică, medicamente, proteze stomatologice şi dispozitive medicale destinate
recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale, în mod gratuit; - 0,20 puncte
d) locuinţe de serviciu şi de intervenţie; - 0,20 puncte

e) concedii de odihnă, concedii de studii, învoiri plătite şi concedii fără plată; - 0,20
puncte
f) o primă de concediu; - 0,20 puncte
g) concedii medicale, concedii de maternitate, pentru creşterea copilului până la
vârsta de 2 ani sau a copilului cu handicap până la vârsta de 3 ani, precum şi pentru
alte situaţii; - 0,20 puncte
h) bilete de odihnă, tratament şi recuperare; - 0,20 puncte
i) pensii; - 0,20 puncte
j) indemnizaţii de instalare, de mutare, de delegare sau detaşare, precum şi
decontarea cheltuielilor de cazare; - 0,20 puncte
k) decontarea cheltuielilor de transport; - 0,20 puncte
l) încadrarea activităţii în condiţii deosebite, speciale sau alte condiţii de muncă; 0,20 puncte
m) portul permanent al armamentului din dotare sau achiziţionat personal; - 0,20
puncte
n) beneficiază de despăgubiri acordate din fondurile bugetare ale Ministerului
Justiţiei; - 0,20 puncte
o) tratament medical în străinătate; - 0,20 puncte
p) consultanţă juridică prin avocat. - 0,20 puncte
Notă: Se va acorda punctajul de 0,20 puncte pentru fiecare drept enumerat, în limita
maximă a punctajului acordat subiectului

Subiectul 4
Enumerați, la alegere, 5 obligații ale persoanelor private de libertate, conform
prevederilor articolului 81 din Legea 254/2013 privind executarea pedepselor şi a
măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.
– 1 punct
a) să se supună percheziţiei; - 0,20 puncte
b) să respecte regulile stabilite de administraţia penitenciarului pe perioada cât au
permisiune de ieşire din penitenciar sau în cazul desfăşurării de activităţi, fără
supraveghere, în exteriorul penitenciarului; - 0,20 puncte
c) să se conformeze dispoziţiilor date de organele judiciare; - 0,20 puncte
d) să respecte regulile de igienă individuală şi colectivă în camera de deţinere şi în
alte spaţii comune, precum şi indicaţiile medicului; - 0,20 puncte
e) să întreţină în mod corespunzător bunurile încredinţate de administraţia
penitenciarului şi bunurile din dotarea unităţilor unde prestează munca; - 0,20 puncte
f) să respecte programul zilnic; - 0,20 puncte
g) să respecte repartizarea pe camerele de deţinere; - 0,20 puncte
h) să manifeste o atitudine cuviincioasă faţă de orice persoană cu care intră în
contact; - 0,20 puncte
i) să aibă o ţinută decentă, curată şi îngrijită; - 0,20 puncte
j) să îndeplinească în bune condiţii activităţile la care participă; - 0,20 puncte
k) să declare, conform realităţii, nivelul de instruire şcolară sau pregătire profesională;
- 0,20 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. - 0,20 puncte

Notă: Se va acorda punctajul de 0,20 puncte pentru fiecare obligație enumerată, în
limita maximă a punctajului acordat subiectului

Subiectul 5
Enumerați, la alegere, 5 sancțiuni disciplinare care pot fi aplicate funcționarului public cu
statut special din sistemul administraţiei penitenciare, conform prevederilor articolului 70
din Legea 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din
Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată – 1,5 puncte
a) mustrarea scrisă; - 0,30 puncte
b) diminuarea drepturilor salariale pentru funcţia îndeplinită cu 5 - 10% pe o perioadă
de 1 - 3 luni; - 0,30 puncte
c) amânarea avansării în grade profesionale sau funcţii superioare, pe o perioadă de
la 1 la 2 ani; - 0,30 puncte
d) trecerea într-o funcţie inferioară până la cel mult nivelul de bază al gradului
profesional deţinut; - 0,30 puncte
e) revocarea din funcţia de conducere; - 0,30 puncte
f) destituirea din sistemul administraţiei penitenciare. - 0,30 puncte
Notă: Se va acorda punctajul de 0,30 puncte pentru fiecare sancțiune disciplinară
enumerată, în limita maximă a punctajului acordat subiectului

Subiectul 6
Enumerați, la alegere, 10 interdicții ale persoanelor private de libertate, conform
prevederilor articolului 82 din Legea 254/2013 privind executarea pedepselor şi a
măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.
– 2,5 puncte
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; - 0,25
puncte
b) organizarea, sprijinirea sau participarea la revolte, răzvrătiri, acte de nesupunere
pasive sau active ori alte acţiuni violente; - 0,25 puncte
c) iniţierea sau participarea la acte de sustragere de la executarea pedepselor
privative de libertate; - 0,25 puncte
d) introducerea în penitenciar, producerea, deţinerea, comercializarea sau consumul
de stupefiante, băuturi alcoolice ori de substanţe toxice sau ingerarea de medicamente
fără prescripţie medicală; - 0,25 puncte
e) sustragerea în orice mod de la executarea unei sancţiuni disciplinare; - 0,25
puncte
f) instigarea altor persoane condamnate la săvârşirea de abateri disciplinare; - 0,25
puncte
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; - 0,25 puncte
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; - 0,25 puncte
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; - 0,25 puncte
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; - 0,25 puncte
k) substituirea identităţii unei alte persoane; - 0,25 puncte
l) împiedicarea, cu intenţie, a desfăşurării programelor şi activităţilor care se
derulează în penitenciar; - 0,25 puncte
m) oferirea sau darea de bani ori alte foloase personalului penitenciarului; - 0,25
puncte
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; - 0,25 puncte
o) comunicarea cu exteriorul penitenciarului, în alte condiţii şi prin alte metode decât
cele stabilite prin reglementările în vigoare; - 0,25 puncte
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; - 0,25 puncte
q) utilizarea în mod necorespunzător sau în alte scopuri a bunurilor puse la dispoziţie
de administraţia penitenciarului; - 0,25 puncte
r) tulburarea orarului zilnic sau a liniştii, inclusiv după ora stingerii până la deşteptare;
- 0,25 puncte
s) exprimarea, în public, prin gesturi sau acte obscene ori care atrag oprobriul; - 0,25
puncte
ş) împiedicarea sau încercarea împiedicării aflării adevărului în cazul incidentelor
petrecute în penitenciar; - 0,25 puncte
t) desfăşurarea de acţiuni care urmăresc aducerea de prejudicii administraţiei
penitenciarului sau altor persoane; - 0,25 puncte
ţ) autoagresiunea în orice mod şi prin orice mijloace; - 0,25 puncte
u) practicarea jocurilor de noroc cu scopul de a obţine foloase; - 0,25 puncte
v) fumatul în alte locuri decât cele permise; - 0,25 puncte
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; - 0,25 puncte
y) desfăşurarea oricăror altor acţiuni interzise prin prezenta lege. - 0,25 puncte
Notă: Se va acorda punctajul de 0,25 puncte pentru fiecare interdicție enumerată, în
limita maximă a punctajului acordat subiectului
Total punctaj: 9 puncte
Un punct se acordă din oficiu.

