AGENT OPERATIV
1. Enumeraţi 4 criterii care sunt avute în vedere la stabilirea regimului de executare
conform art.39, alin. (2) din Legea 254/2013. - 1,6 puncte
Se va acorda punctajul de 0,40 puncte pentru fiecare criteriu enumerat din
următoarele,
în
limita
maximă
a
punctajului
acordat
subiectului.
ART. 39, alin (2)
La stabilirea regimului de executare se au în vedere următoarele criterii:
a) durata pedepsei privative de libertate;
b) gradul de risc al persoanei condamnate;
c) antecedentele penale;
d) vârsta şi starea de sănătate ale persoanei condamnate;
e) conduita persoanei condamnate, pozitivă sau negativă, inclusiv în perioadele de
detenţie anterioare;
f) nevoile identificate şi abilităţile persoanei condamnate, necesare includerii în programe
educaţionale, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială;
g) disponibilitatea persoanei condamnate de a presta muncă şi de a participa la activităţi
educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenţă socială, moralreligioase, instruire şcolară şi formare profesională.
2. Precizați în ce situații încetează refuzul de hrană al persoanelor condamnate conform
art.55 din Legea 254/2013. – 1,2 puncte
Se va acorda punctajul de 0,40 puncte pentru fiecare situație enumerată.
ART. 55
Încetarea refuzului de hrană
Încetarea refuzului de hrană a persoanei condamnate are loc în următoarele situaţii:
a) declaraţie scrisă sau verbală;
b) acceptarea hranei, care este oferită zilnic, la orele fixate, de administraţia
penitenciarului;
c) constatarea faptului că s-a alimentat, în mod direct ori pe baza investigaţiilor sau
determinărilor clinice de specialitate.
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
(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 obligații ale persoanelor condamnate conform art. 81 din Legea 254/2013
– 1,8 puncte
Se va acorda punctajul de 0,30 puncte pentru fiecare obligație enumerată din
următoarele, în limita maximă a punctajului acordat subiectului.
ART. 81
Persoanele condamnate au următoarele obligaţii:
a) să se supună percheziţiei cu ocazia primirii în penitenciar, precum şi pe parcursul
executării pedepsei privative de libertate, ori de câte ori este necesar;
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;
c) să se conformeze dispoziţiilor date de organele judiciare;
d) să respecte regulile de igienă individuală şi colectivă în camera de deţinere şi în alte
spaţii comune, precum şi indicaţiile medicului;
e) să întreţină în mod corespunzător bunurile încredinţate de administraţia penitenciarului
şi bunurile din dotarea unităţilor unde prestează munca;
f) să respecte programul zilnic;
g) să respecte repartizarea pe camerele de deţinere;
h) să manifeste o atitudine cuviincioasă faţă de orice persoană cu care intră în contact;
i) să aibă o ţinută decentă, curată şi îngrijită;
j) să îndeplinească în bune condiţii activităţile la care participă;
k) să declare, conform realităţii, nivelul de instruire şcolară sau pregătire profesională;
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.
5. Menționați 4 situații în care intervine încetarea raporturilor de serviciu ale funcționarilor
publici cu statut special conform art. 61 din Legea 293/2004. – 1 punct
Se va acorda punctajul de 0,25 puncte pentru fiecare situație enumerată din
următoarele, în limita maximă a punctajului acordat subiectului.
Raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici cu statut special încetează prin:
a) demisie;
b) transfer;
c) destituire din funcţie;
d) pensionare, în condiţiile legii;
e) împlinirea vârstei prevăzute la art. 65 alin. (1) sau (2);

f) deces;
g) desfiinţarea unităţii ori mutarea acesteia în altă localitate, în cazul în care ofiţerul sau agentul
nu acceptă să o urmeze;
h) reducerea personalului unităţii prin desfiinţarea unor posturi de natura celui ocupat de ofiţerul
sau agentul în cauză, ca urmare a reorganizării, în cazul în care acesta refuză oferta conducerii
unităţii de trecere în altă funcţie;
i) revocarea actului de numire în funcţie, ca urmare a refuzului depunerii jurământului de
credinţă;
j) ca urmare a constatării nulităţii actului de numire în funcţie, de la data rămânerii definitive a
hotărârii judecătoreşti prin care nulitatea a fost constatată.
6. Enumeraţi 8 drepturi ale persoanelor condamnate conform Capitolului V din Legea
254/2013. – 1,6 puncte
Se va acorda punctajul de 0,20 puncte pentru fiecare drept enumerat din
următoarele, în limita maximă a punctajului acordat subiectului.
Capitolul V - Drepturile persoanelor condamnate:
- Libertatea conştiinţei, a opiniilor şi libertatea credinţelor religioase;
- Dreptul la informație;
- Dreptul la consultarea documentelor cu caracter personal;
- Dreptul la asistență juridică;
- Dreptul de petiționare și dreptul la corespondență;
- Dreptul la convorbiri telefonice;
- Dreptul la comunicări on-line;
- Dreptul la plimbare zilnică;
- Dreptul de a primi vizite și dreptul de a fi informat cu privire la situațiile familiale
deosebite;
- Dreptul la vizită intima;
- Dreptul de a primi, cumpăra și deține bunuri;
- Dreptul la asistență medicală, tratament și îngrijiri;
- Dreptul la asistență diplomatică;
- Dreptul la încheierea căsătoriei;
- Dreptul de a vota;
- Dreptul la odihnă și repaus săptămânal;
- Dreptul la muncă;
- Dreptul la învățământ;
- Dreptul la hrană, cazarmament și condiții minime de cazare.

NOTĂ: 1 punct se va acorda din oficiu.

