Agent operativ

Subiect
Punctaj
1. Descrieți regimul semideschis aplicat deținuților conform prevederilor din
Legea nr. 254/2013, art. 37. – 20 puncte
Regimul semideschis se aplică iniţial persoanelor condamnate la pedeapsa 5 pct.
închisorii mai mare de un an, dar care nu depăşeşte 3 ani.
În mod excepţional, natura şi modul de săvârşire a infracţiunii, persoana 5 pct.
condamnatului, precum şi comportarea acesteia până la stabilirea regimului de
executare pot determina includerea persoanei condamnate în regimul de
executare imediat inferior sau imediat superior ca grad de severitate, în condiţiile
stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.
Persoanele condamnate care execută pedeapsa în regim semideschis sunt cazate 5 pct.
în comun, se pot deplasa neînsoţite în zone prestabilite din interiorul
penitenciarului, prestează muncă şi desfăşoară activităţi educative, culturale,
terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenţă socială, moral-religioase,
instruire şcolară şi formare profesională, sub supraveghere, în grupuri, în spaţii din
interiorul penitenciarului care rămân deschise în timpul zilei, în condiţiile stabilite
prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.
Persoanele condamnate care execută pedeapsa în regim semideschis pot presta 5 pct.
muncă şi desfăşura activităţi educative, culturale, terapeutice, de consiliere
psihologică şi asistenţă socială, moral-religioase, instruire şcolară şi formare
profesională, în afara penitenciarului, sub supraveghere inclusiv electronică, în
condiţiile stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.
2. Enumerați 10 dintre drepturile deținuților, conform prevederilor din Legea nr.
254/2013, capitolul V, art. 58 – art. 80, – 20 puncte, 2 pct/drept
a) Libertatea conștiinței, a opiniilor și libertatea credințelor religioase;
b) Dreptul la informație;
c) Dreptul la consultarea documentelor cu caracter personal;
d) Dreptul la asistență juridică;
e) Dreptul la petiționare și dreptul la corespondență;
f) Dreptul la convorbiri telefonice;
g) Dreptul la comunicări online;
h) Dreptul la plimbare zilnică;
i) Dreptul de a primi vizite și dreptul de a fi informat cu privire la situațiile
familiale deosebite;
j) Dreptul la vizită intimă;
k) Dreptul de a primi, cumpăra și a deține bunuri;
l) Dreptul la asistență medicală, tratament și îngrijiri;
m) Dreptul la asistență diplomatică;
n) Dreptul la încheierea căsătoriei;
o) Dreptul de a vota;
p) Dreptul la odihnă și repausul săptămânal;
q) Dreptul la muncă;
r) Dreptul la învățământ;
s) Dreptul la hrană, ținută, cazarmament și condiții minime de cazare.
3. Precizați tipurile de recompense ce pot fi acordate deținuților conform
prevederilor Legii nr. 254/2013, art. 98. - 18 puncte
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3 pct.
ridicarea unei sancţiuni disciplinare aplicate anterior;
3 pct.
suplimentarea numărului convorbirilor on-line;
3 pct.
suplimentarea drepturilor la pachete şi/sau vizite;
suplimentarea dreptului la vizită intimă, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute 3 pct.
la art. 69, cu excepţia alin. (1) lit. d);
permisiunea de ieşire din penitenciar pentru o zi, dar nu mai mult de 15 zile 2 pct.
pe an;
permisiunea de ieşire din penitenciar pe o durată de cel mult 5 zile, dar nu 2 pct.
mai mult de 25 de zile pe an;
permisiunea de ieşire din penitenciar pe o durată de cel mult 10 zile, dar nu 2 pct.
mai mult de 30 de zile pe an.
4. Enumerați cazurile de încetare a raportului de serviciu în cazul funcționarilor
publici cu statut special, astfel cum sunt precizate în Legea nr. 293/2004, art.61.
– 10 puncte
1 pct.
demisie;
1 pct.
transfer;
1 pct.
destituire din funcţie;
1 pct.
pensionare, în condiţiile legii;
1 pct.
împlinirea vârstei prevăzute la art. 65 alin. (1) sau (2);
1 pct.
deces;
desfiinţarea unităţii ori mutarea acesteia în altă localitate, în cazul în care 1 pct.
ofiţerul sau agentul nu acceptă să o urmeze;
reducerea personalului unităţii prin desfiinţarea unor posturi de natura celui 1 pct.
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;
revocarea actului de numire în funcţie, ca urmare a refuzului depunerii 1 pct.
jurământului de credinţă;
ca urmare a constatării nulităţii actului de numire în funcţie, de la data 1 pct.
rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care nulitatea a fost
constatată.
5. Enumerați condițiile ce trebuiesc îndeplinite, cumulativ, de către deținuți, în
vederea acordării dreptului la vizită intimă, conform prevederilor
Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013, aprobat prin H.G. nr. 157/2016,
art. 145. - 10 puncte
sunt condamnate definitiv şi sunt repartizate într-un regim de executare a 2 pct.
pedepselor privative de libertate, respectiv sunt arestate preventiv în cursul
judecăţii;
există o relaţie de căsătorie, dovedită prin copie legalizată a certificatului de 2 pct.
căsătorie sau, după caz, o relaţie de parteneriat similară relaţiilor stabilite
între soţi;
nu au beneficiat de permisiunea de ieşire din penitenciar în ultimele 3 luni 2 pct.
anterioare solicitării vizitei intime, în cazul persoanelor condamnate;
nu au fost sancţionate disciplinar pe o perioadă de 6 luni, anterioară 2 pct.
solicitării vizitei intime, sau sancţiunea a fost ridicată în cazul persoanelor
condamnate, iar în cazul persoanelor arestate preventiv în cursul judecăţii
în ultimele 30 de zile anterioare solicitării;
participă activ la activităţi şi programe educaţionale, de asistenţă 2 pct.
psihologică şi asistenţă socială ori la muncă.
6. Menționați care sunt interdicțiile funcționariilor publici cu statut special, astfel
cum sunt precizate în Legea nr. 293/2004, art.49. – 12 puncte
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să dispună, să exercite, să instige ori să tolereze acte de tortură sau orice
forme de tratament inuman ori degradant asupra persoanelor aflate în
aşezămintele de deţinere;
să primească, să solicite ori să accepte, direct sau indirect, pentru sine ori
pentru alte persoane, în considerarea calităţii sale oficiale, cadouri, bani,
împrumuturi sau orice alte valori ori servicii;
să intervină pentru soluţionarea unor cereri sau lucrări care nu sunt de
competenţa lor ori nu le-au fost repartizate de conducătorii ierarhici sau care
nu sunt activităţi specifice funcţiei pe care au fost numiţi;
să recurgă la forţă sau la folosirea mijloacelor de imobilizare împotriva
persoanelor private de libertate, în alte condiţii decât cele expres prevăzute
de lege;
să facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice ori să desfăşoare
propagandă în favoarea acestora;
să adere la secte, organizaţii religioase sau alte organizaţii, interzise prin
lege.
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2 pct.

2 pct

2 pct

2 pct

2 pct
2 pct
10 pct.
100 pct.

