Agent operativ
Subiectul nr. 1
Descrieți regimul închis conform prevederilor art. 36 din Legea 254/2013.
 Regimul închis se aplică iniţial persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii mai
mare de 3 ani, dar care nu depăşeşte 13 ani.
------------------------------- 0,40 p
 În mod excepţional, natura şi modul de săvârşire a infracţiunii, persoana
condamnatului, precum şi comportarea acesteia până la stabilirea regimului de
executare pot determina includerea persoanei condamnate în regimul de executare
imediat inferior sau superior ca grad de severitate, în condiţiile stabilite prin
regulamentul de aplicare a prezentei legi.
------------------------------- 0,40 p
 Persoanele condamnate care execută pedeapsa în regim închis sunt cazate, de
regulă, în comun, prestează muncă şi desfăşoară activităţi educative, culturale,
terapeutice, de consiliere psihologică şi asistenţă socială, moral-religioase, instruire
şcolară şi formare profesională, în grupuri, în interiorul penitenciarului, sub pază şi
supraveghere, în condiţiile stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.
------------------------------- 0,40 p
 Persoanele condamnate care execută pedeapsa în regim închis pot presta munca
şi pot desfăşura activităţi educative şi culturale în afara penitenciarului, sub pază şi
supraveghere continuă, cu aprobarea directorului penitenciarului. ------------- 0,40 p
 Măsurile de siguranţă specifice regimului închis se aplică persoanelor condamnate,
altele decât cele din regimul de maximă siguranţă, transferate temporar într-un alt
penitenciar, pentru prezentarea în faţa organelor judiciare. ---------------------- 0,40 p
 Măsurile de siguranţă specifice regimului închis se aplică deţinuţilor internaţi în
penitenciare-spital şi în infirmeria penitenciarului.
------------------------------- 0,40 p
Total=2,40 p
Subiectul nr. 2
Enumeraţi recompensele care se pot acorda persoanelor condamnate conform
prevederilor art. 98 alin.(1) din Legea 254/2013.
Persoanelor condamnate care au o bună conduită şi au dovedit stăruinţă în muncă sau în
cadrul activităţilor educative, moral-religioase, culturale, terapeutice, de consiliere
psihologică şi asistenţă socială, al instruirii şcolare şi al formării profesionale li se pot
acorda următoarele recompense:
 ridicarea unei sancţiuni disciplinare aplicate anterior---------------------------------- 0,20 p
 suplimentarea numărului convorbirilor on-line ------------------------------------------ 0,20 p
 suplimentarea drepturilor la pachete şi/sau vizite--------------------------------------- 0,20 p
 suplimentarea dreptului la vizită intimă, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art.
69, cu excepţia alin. (1) lit. d)---------------------------------------------------------------- 0,20 p
 permisiunea de ieşire din penitenciar pentru o zi, dar nu mai mult de 15 zile pe an -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,20 p
 permisiunea de ieşire din penitenciar pe o durată de cel mult 5 zile, dar nu mai mult
de 25 de zile pe an----------------------------------------------------------------------------- 0,20 p
 permisiunea de ieşire din penitenciar pe o durată de cel mult 10 zile, dar nu mai mult
de 30 de zile pe an----------------------------------------------------------------------------- 0,20 p
Total=1,40 p
Subiectul nr. 3
Enumeraţi situațiile de folosire a cătușelor sau a altor mijloace de imobilizare
conform prevederilor art. 16 alin.(1) din Legea 254/2013.
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:
 pentru a împiedica evadarea în timpul deplasării deţinuţilor----------------------- 0,20 p
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pentru a proteja deţinuţii de autovătămare sau pentru a preveni vătămarea altor
persoane ori producerea de pagube----------------------------------------------------- 0,20 p
 pentru restabilirea ordinii şi disciplinei, ca urmare a opunerii sau împotrivirii
deţinuţilor la o dispoziţie a organelor judiciare sau personalului locului de deţinere------------------------------------------------------------------------------------------------------ 0,20 p
Total= 0,60 p
Subiectul nr. 4
Enumeraţi sancțiunile disciplinare care pot fi aplicate funcţionarilor publici cu
statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor conform art. 70 din Legea
293/2004 republicată.
Sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate funcţionarilor publici cu statut special sunt:
 mustrarea scrisă------------------------------------------------------------------------------- 0,30 p
 diminuarea drepturilor salariale pentru funcţia îndeplinită cu 5 - 10% pe o perioadă
de 1 - 3 luni-------------------------------------------------------------------------------------- 0,30 p
 amânarea avansării în grade profesionale sau funcţii superioare, pe o perioadă de
la 1 la 2 ani-------------------------------------------------------------------------------------- 0,30 p
 trecerea într-o funcţie inferioară până la cel mult nivelul de bază al gradului
profesional deţinut----------------------------------------------------------------------------- 0,30 p
 revocarea din funcţia de conducere------------------------------------------------------- 0,30 p
 destituirea din sistemul administraţiei penitenciare----------------------------------- 0,30 p
Total=1,80 p
Subiectul nr. 5
Enumeraţi 6 obligaţii ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul
administraţiei penitenciare în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu așa cum sunt ele
prezentate la art.6 alin.(1) din Codul deontologic - OMJ 2794/C/2004.
În îndeplinirea atribuţiilor profesionale funcţionarii publici din sistemul administraţiei
penitenciare au obligaţia:
 să cunoască, să respecte Constituţia şi legile ţării şi să aplice dispoziţiile legale în
conformitate cu atribuţiile ce le revin, cu respectarea eticii profesionale;
 să se comporte civilizat şi demn în toate împrejurările, să manifeste stăpânire de
sine, amabilitate, politeţe şi să vorbească respectuos şi decent, într-o manieră
potrivită cu funcţia pe care o deţin;
 să constituie exemple pentru subordonaţi, colegi şi persoanele private de libertate,
să creeze un climat corespunzător de muncă şi să contribuie la realizarea şi
menţinerea unei imagini pozitive a instituţiei;
 să execute, cu profesionalism şi în termenul stabilit, atribuţiile ce îi revin şi să
dovedească, în toate împrejurările, cinste, corectitudine, disciplină şi respect faţă de
şefii ierarhici, colegi şi subalterni;
 să se prezinte la serviciu într-o stare corespunzătoare, să respecte întocmai
programul de muncă şi să folosească timpul de lucru, resursele materiale şi
financiare ale instituţiei în mod eficient şi raţional, numai pentru îndeplinirea
atribuţiilor de serviciu;
 să asigure ocrotirea bunurilor instituţiei şi să prevină producerea oricărui prejudiciu,
acţionând în orice situaţie ca buni gospodari;
 să respecte prevederile legale referitoare la incompatibilităţi şi interdicţii;
 să nu interzică sau să nu împiedice exercitarea libertăţilor publice şi a drepturilor
sindicale ale funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare;
 să se abţină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor politice în exercitarea
atribuţiilor de serviciu;
 să respecte jurământul de credinţă depus cu ocazia numirii în funcţie;
 să nu manifeste toleranţă faţă de abateri şi să informeze autorităţile abilitate cu
privire la infracţiunile de care au luat la cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor de
serviciu sau în legătură cu serviciul, îndeosebi a actelor de corupţie;
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să informeze şeful ierarhic despre existenţa unui conflict de interese privind
exercitarea atribuţiilor de serviciu, în condiţiile legii.
Pentru fiecare situație redată corect se acordă 0, 30 p
Total=1,80 p
Subiectul nr. 6
Enumerați 5 criterii privind vulnerabilitatea deținuților în conformitate cu prevederile
art. 34 din din HG 157/2016 (Regulamentul de aplicare al Legii 254/2013).
Criteriile privind vulnerabilitatea deţinuţilor sunt:
 orientarea sexuală;
 dizabilităţile;
 tulburările psihice;
 etnia;
 infectarea cu HIV/SIDA;
 săvârşirea de infracţiuni asupra minorilor sau asupra integrităţii şi libertăţii sexuale;
 situaţia sociofamilială deosebită, lipsa sprijinului din partea mediului de suport,
statutul socioeconomic diminuat sau situaţia socioeconomică mult peste medie;
 profesia sau funcţia deţinută anterior arestării;
 oferirea de informaţii instituţiilor cu atribuţii de ordine publică şi siguranţă naţională
cu privire la săvârşirea unei infracţiuni sau abateri disciplinare;
 orice alte asemenea situaţii, stări sau împrejurări care pot vulnerabiliza deţinutul.
Pentru fiecare situație redată corect se acordă 0, 20 p
Total=1,00 p
Se acordă din oficiu 1,00 p.
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