AGENT OPERATIV

Subiectul nr. 1
1. Enumeraţi 6 drepturi ale funcționarilor publici cu statut special, conform art.
36 din Legea nr. 293/2004.
Răspuns: conform art. 36 din Legea nr. 293/2004 Republicată, privind Statutul
funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a
Penitenciarelor.
TOTAL = 1.50 puncte
a) salariu lunar, compus din salariul de bază, indemnizaţii, sporuri, precum şi
premii şi prime, ale căror cuantumuri se stabilesc prin lege. Salariul de bază cuprinde
salariul corespunzător funcţiei îndeplinite, gradului profesional deţinut, gradaţiile,
sporurile pentru misiune permanentă şi, după caz, indemnizaţia de conducere şi
salariul de merit; (0.25 puncte)
b) ajutoare şi alte drepturi băneşti, ale căror cuantumuri se stabilesc prin lege;
(0.25 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, în condiţiile
stabilite prin hotărâre a Guvernului***) şi ale respectării dispoziţiilor legale privind
plata contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate; (0.25 puncte)
d) locuinţe de serviciu şi de intervenţie, în condiţiile legii; (0.25 puncte)
e) concedii de odihnă, concedii de studii, învoiri plătite şi concedii fără plată, în
condiţii stabilite prin hotărâre a Guvernului;(0.25 puncte)
f) o primă de concediu egală cu salariul de bază din luna anterioară plecării în
concediu, pe lângă drepturile salariale aferente lunii în care se efectuează concediul;
(0.25 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, în condiţiile stabilite de lege; (0.25 puncte)
h) bilete de odihnă, tratament şi recuperare, în condiţiile stabilite prin hotărâre a
Guvernului*); odihna, tratamentul şi recuperarea se pot face şi în centrele aparţinând
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau ale Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor
Cetăţeneşti; (0.25 puncte)
i) pensii, în condiţii stabilite prin lege specială; (0.25 puncte)
j) indemnizaţii de instalare, de mutare, de delegare sau detaşare, precum şi
decontarea cheltuielilor de cazare, în condiţiile stabilite de lege; (0.25 puncte)
k) decontarea cheltuielilor de transport, în cazul deplasării în interes de serviciu, în
cazul mutării în alte localităţi, în cazul deplasării de la domiciliu la locul de muncă
când domiciliază în altă localitate decât cea în care îşi desfăşoară activitatea până la

70 km şi, o dată pe an, pentru efectuarea concediului de odihnă, precum şi în alte
situaţii, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului**);(0.25 puncte)
l) încadrarea activităţii în condiţii deosebite, speciale sau alte condiţii de muncă,
potrivit legii; (0.25 puncte)
m) portul permanent al armamentului din dotare sau achiziţionat personal, în
condiţiile legii; (0.25 puncte)
n) beneficiază de despăgubiri acordate din fondurile bugetare ale Ministerului
Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, în cazul în care viaţa, sănătatea ori bunurile sale,
ale soţului/soţiei şi ale copiilor aflaţi în întreţinerea sa sunt afectate în exercitarea
atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu acestea. Despăgubirile menţionate se
acordă în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului; (0.25 puncte)
o) tratament medical în străinătate pentru afecţiuni medicale contractate în timpul
exercitării profesiei, dacă nu pot fi tratate în ţară, în condiţiile stabilite prin hotărâre a
Guvernului; (0.25 puncte)
p) consultanţă juridică prin avocat, asigurată de unitate, la cerere, în cazul
cercetării penale, urmăririi penale sau judecării sale pentru fapte comise în timpul ori
în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, potrivit metodologiei aprobate prin
ordin al ministrului justiţiei şi libertăţilor cetăţeneşti.(0.25 puncte)
Notă: Pentru oricare dintre răspunsurile de mai sus se acordă punctajul
menţionat, în limita cerinţei din enunţ.
Subiectul nr. 2
Enumeraţi 6 obligații ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul
administraţiei penitenciare, conform art. 48 din Legea nr. 293/2004.
Răspuns: Conform art. 48 din Legea nr. 293/2004 Republicată, privind Statutul
funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a
Penitenciarelor.
Total = 1.50 puncte
a) să cunoască şi să respecte principiile generale prevăzute de Constituţie şi de
celelalte legi, precum şi să apere valorile democraţiei; (0.25 puncte)
b) să respecte şi să protejeze viaţa, sănătatea şi demnitatea persoanelor private
de libertate, drepturile şi libertăţile acestora; (0.25 puncte)
c) să împiedice orice acţiune care presupune discriminare pe criterii de etnie, rasă,
limbă, naţionalitate, sex, apartenenţă sindicală şi religie; (0.25 puncte)
d) să execute, cu profesionalism şi în termenul stabilit, toate atribuţiile de serviciu
stabilite prin fişa postului, precum şi dispoziţiile date de conducătorii ierarhici; (0.25
puncte)
e) să fie disciplinat, respectuos şi corect faţă de şefi, colegi sau subalterni şi să
respecte ierarhia conferită de funcţia şi gradul profesional deţinute; (0.25 puncte)
f) să informeze conducătorii ierarhici şi celelalte autorităţi abilitate cu privire la
infracţiunile de care a luat cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în
legătură cu serviciul, îndeosebi cu privire la faptele de corupţie; (0.25 puncte)

g) să manifeste preocupare şi interes pentru perfecţionarea nivelului de instruire
profesională; (0.25 puncte)
h) să păstreze secretul de stat şi de serviciu, în condiţiile legii, precum şi
confidenţialitatea informaţiilor sau documentelor care au acest caracter, în condiţiile
legii; (0.25 puncte)
i) să se abţină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor lui politice în
exercitarea atribuţiilor ce îi revin; (0.25 puncte)
j) să se conformeze dispoziţiilor date de conducătorii ierarhici cărora le este
subordonat direct, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (3); (0.25 puncte)
k) să respecte întocmai programul de muncă; (0.25 puncte)
l) să se prezinte la programul de muncă stabilit, precum şi în afara acestuia, în
situaţii temeinic justificate; (0.25 puncte)
m) să informeze şeful ierarhic despre existenţa unui conflict de interese privind
exercitarea atribuţiilor de serviciu, în condiţiile legii; (0.25 puncte)
n) în situaţii de catastrofe, calamităţi, alarmare ca urmare a revoltelor în
penitenciar, evadărilor, părăsirii locurilor de deţinere sau alte tulburări de amploare
ale activităţilor în unităţile de penitenciare, personalul de penitenciare aflat în
activitate este obligat să se prezinte, de îndată, la unitatea din care face parte; (0.25
puncte)
o) la instituirea stării de urgenţă sau a stării de asediu ori în caz de mobilizare şi
război, personalul va acţiona conform legii; (0.25 puncte)
p) în cazul producerii uneia dintre situaţiile prevăzute la lit. n) şi o), personalul de
penitenciare care se află într-o altă localitate se va prezenta la cea mai apropiată
unitate a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, informând superiorii săi despre
aceasta; (0.25 puncte)
q) să informeze şeful ierarhic despre existenţa în unitatea în care îşi desfăşoară
activitatea a unor persoane private de libertate care au calitatea de soţ/soţie sau rude
până la gradul II inclusiv cu acesta ori cu soţul/soţia, în situaţia în care iau cunoştinţă
de aceste situaţii; (0.25 puncte)
r) să aducă la cunoştinţa compartimentului resurse umane modificările privind
domiciliul, după caz, reşedinţa, precum şi schimbările intervenite în starea civilă sau
date relevante din punct de vedere profesional, în termen de 15 zile de la producerea
acestora. (0.25 puncte)
Notă: Pentru oricare dintre răspunsurile de mai sus se acordă punctajul
menţionat, în limita cerinţei din enunţ.
Subiectul nr. 3
Menţionaţi căror persoane condamnate li se aplică inițial regimul de maximă
siguranță, conform art. 34 din Legea nr. 254/2013.
Răspuns: Conform art. 34, alin. 1 din Legea nr. 254/2013 privind executarea
pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în
cursul procesului penal
Total= 1.50 puncte
Regimul de maximă siguranţă se aplică iniţial persoanelor condamnate la pedeapsa
detenţiunii pe viaţă (0.50 puncte)
persoanelor condamnate la pedeapsa închisorii mai mare de 13 ani, (0.50 puncte)

precum şi celor care prezintă risc pentru siguranţa penitenciarului. (0.50 puncte)
Subiectul nr. 4
Enumeraţi cazurile pentru care se acordă permisiunea de ieşire din penitenciar,
conform art. 99 din Legea 254/2013.
Răspuns: Conform art. 99 din Legea nr. 254/2013 privind executarea
pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în
cursul procesului penal.
Total= 1.50 puncte
a) prezentarea persoanei condamnate, în vederea ocupării unui loc de muncă
după punerea în libertate; (0.30 puncte)
b) susţinerea unui examen de către persoana condamnată; (0.30 puncte)
c) menţinerea relaţiilor de familie ale persoanei condamnate; (0.30 puncte)
d) pregătirea reintegrării sociale a persoanei condamnate; (0.30 puncte)
e) participarea persoanei condamnate la înhumarea soţului sau soţiei, unui copil,
părinte, frate sau soră ori bunic sau bunică. (0.30 puncte)
Subiectul nr. 5
Specificaţi numărul şi periodicitatea vizitelor la care au dreptul deţinuţii,
conform art. 142 din HG nr. 157/2016.
Răspuns: Conform art. 142 din HG nr. 157/2016 pentru aprobarea
Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor
şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul
procesului penal
Total = 1.50 puncte
(1) Numărul de vizite la care au dreptul deţinuţii este:
a) deţinuţii cărora li se aplică regimul deschis beneficiază lunar de 6 vizite; (0.25
puncte)
b) deţinuţii cărora li se aplică regimul semideschis beneficiază lunar de 5 vizite;
(0.25 puncte)
c) deţinuţii pentru care nu s-a stabilit încă regimul de executare a pedepsei
beneficiază lunar de 5 vizite; (0.25 puncte)
d) deţinuţii cărora li se aplică regimul închis beneficiază lunar de 5 vizite; (0.25
puncte)
e) deţinuţii cărora li se aplică regimul de maximă siguranţă beneficiază lunar de 3
vizite; (0.25 puncte)
f) femeile gravide ori care au născut, pentru perioada în care îngrijesc copilul în
locul de deţinere, beneficiază lunar de 8 vizite. (0.25 puncte)
Subiectul nr. 6
Enumeraţi sancțiunile disciplinare care se pot aplica persoanelor private de
libertate, conform art. 101 din Legea nr. 254/2013.

Răspuns: Conform art. 101, alin. 1 din Legea nr. 254/2013 privind executarea
pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în
cursul procesului penal
Total = 1.50 puncte
a) avertismentul; (0.25 puncte).
b) suspendarea dreptului de a participa la activităţi culturale, artistice şi sportive,
pe o perioadă de cel mult o lună; (0.25 puncte).
c) suspendarea dreptului de a presta o muncă, pe o perioadă de cel mult o lună;
(0.25 puncte).
d) suspendarea dreptului de a primi şi de a cumpăra bunuri, cu excepţia celor
necesare pentru igiena individuală sau exercitarea drepturilor la apărare, petiţionare,
corespondenţă şi asistenţă medicală, pe o perioadă de cel mult două luni; (0.25
puncte).
e) suspendarea dreptului de a primi vizite, pe o perioadă de cel mult 3 luni; (0.25
puncte).
f) izolarea pentru maximum 10 zile. (0.25 puncte).
1 (UNU) punct se acordă din oficiu.

