AGENT OPERATIV



Nota 1 se acordă din oficiu.

SUBIECTUL I
(1.5 puncte)
Enumerați 5 obligații ale persoanelor private de libertate, la alegere, în conformitate cu
prevederile Legii nr.254/2013 cu modificările și completările ulterioare.
Răspuns:(art. 81 Legea nr.254/2013)
a) să se supună percheziţiei cu ocazia primirii în penitenciar,/ 0,10 precum şi pe
parcursul executării pedepsei privative de libertate,/ 0,10 ori de câte ori este necesar /
0,10; (0.30 puncte)
b) să respecte regulile stabilite de administraţia penitenciarului pe perioada cât au
permisiune de ieşire din penitenciar,/ 0,15 sau în cazul desfăşurării de activităţi, fără
supraveghere, în exteriorul penitenciarului / 0,15; (0.30 puncte)
c) să se conformeze dispoziţiilor date de organele judiciare; (0.30 puncte)
d) să respecte regulile de igienă individuală,/ 0,05 şi colectivă în camera de deţinere,/
0,05 şi în alte spaţii comune,/ 0,10 precum şi indicaţiile medicului / 0,10; (0.30 puncte)
e) să întreţină în mod corespunzător bunurile încredinţate de administraţia
penitenciarului,/ 0,15 şi bunurile din dotarea unităţilor unde prestează munca,/ 0,15; (0.30
puncte)
f) să respecte programul zilnic; (0.30 puncte)
g) să respecte repartizarea pe camerele de deţinere; (0.30 puncte)
h) să manifeste o atitudine cuviincioasă faţă de orice persoană cu care intră în
contact; (0.30 puncte)
i) să aibă o ţinută decentă,/ 0,10 curată/ 0,10 şi îngrijită / 0,10; (0.30 puncte)
j) să îndeplinească în bune condiţii activităţile la care participă; (0.30 puncte)
k) să declare, conform realităţii, nivelul de instruire şcolară,/ 0,15 sau pregătire
profesională,/ 0,15; (0.30 puncte)
l) să respecte orice altă obligaţie care rezultă din prezenta lege,/ 0,06 din regulamentul
de aplicare a acesteia,/ 0,06 din ordinele,/ 0,06 şi deciziile emise în baza acestora / 0,06 şi
din regulamentul de ordine interioară al penitenciarului/ 0,06. (0.30 puncte)
SUBIECTUL al II – lea
(1 punct)
Enumerați sancțiunile disciplinare care pot fi aplicate deținuților în conformitate cu
prevederile Legii nr.254/2013 cu modificările și completările ulterioare.
Răspuns:(art. 101 Legea nr.254/2013)
a) avertismentul;(0.15)
b) suspendarea dreptului de a participa la activităţi culturale/ 0,05, artistice/ 0,05 şi
sportive/ 0,05, pe o perioadă de cel mult o lună/ 0,05;(0.20)
c) suspendarea dreptului de a presta o muncă/ 0,10, pe o perioadă de cel mult o lună/
0,05
; (0.15)

d) suspendarea dreptului de a primi/ 0,05 şi de a cumpăra bunuri/ 0,05, cu excepţia celor
necesare pentru igiena individuală sau exercitarea drepturilor la apărare, petiţionare,
corespondenţă şi asistenţă medicală/ 0,05, pe o perioadă de cel mult două luni/ 0,05;(0.20)
e) suspendarea dreptului de a primi vizite/ 0,10, pe o perioadă de cel mult 3 luni/ 0,05;
(0.15)
f) izolarea/ 0,10 pentru maximum 10 zile/ 0,05. (0.15)
SUBIECTUL al III – lea
(1 punct)
Precizați care sunt modalitățile prin care deținuții pot primi sume de bani, în lei sau
valută, în conformitate cu prevederile H.G. nr.157/2016.
Răspuns: (art.149 H.G. nr.157/2016)
- prin mandat postal (0.30)
- prin depunere directă la sectorul de acordare a drepturilor la pachet şi vizită
(0.30)
- prin transfer de la alți membri de familie aflați în executarea unei pedepse
privative de libertate/ 0,20, pentru motive temeinic justificate/ 0,10, cu aprobarea
directorului penitenciarului/ 0,10. (0.40)
SUBIECTUL al IV – lea
(1 punct)
Enumerați situațiile în care directorul locului de deținere poate dispune cazarea în
camera de protecție în conformitate cu prevederile H.G. nr.157/2016.
Răspuns: (art.24 H.G. nr.157/2016)
a) autovătămare corporală/ 0,20 sau suicid/ 0,15;(0.35)
b) rănirea altei persoane/ 0,15, dacă nu există posibilitatea separării acestora/
0,15;(0.30)
c) distrugerea de bunuri/ 0,15 ori tulburarea în mod grav a ordinii/ 0,20.(0.35)
SUBIECTUL al V – lea
(1.5 puncte)
Enumerați 5 interdicții ale funcționarului public cu statut special, la alegere, în
conformitate cu prevederile Legii nr.293/2004 republicată.
Răspuns:(art.49 Legea nr.293/2004)
a) să dispună/ 0,025, să exercite/ 0,025, să instige/ 0,025 ori să tolereze/ 0,025 acte de
tortură/ 0,05 sau orice forme de tratament inuman ori degradant/ 0,05 asupra persoanelor
aflate în aşezămintele de deţinere/ 0,10;(0.30)
b) să primească/ 0,05, să solicite/ 0,05 ori să accepte/ 0,05, direct sau indirect, pentru sine
ori pentru alte persoane/ 0,05, în considerarea calităţii sale oficiale/ 0,05, cadouri/ 0,01, bani/
0,01, împrumuturi/ 0,01 sau orice alte valori/ 0,01 ori servicii/ 0,01; (0.30)
c) să intervină pentru soluţionarea unor cereri/ 0,06 sau lucrări/ 0,06 care nu sunt de
competenţa lor/ 0,06 ori nu le-au fost repartizate de conducătorii ierarhici/ 0,06 sau care nu
sunt activităţi specifice funcţiei pe care au fost numiţi/ 0,06; (0.30)
d) să recurgă la forţă/ 0,10 sau la folosirea mijloacelor de imobilizare împotriva
persoanelor private de libertate/ 0,10, în alte condiţii decât cele expres prevăzute de lege/
0,10; (0.30)

e) să facă parte din partide/ 0,07, formaţiuni/ 0,07 sau organizaţii politice/ 0,07 ori să
desfăşoare propagandă în favoarea acestora/ 0,09; (0.30)
f) să adere la secte/ 0,10, organizaţii religioase/ 0,10 sau alte organizaţii, interzise prin
lege/ 0,10. (0.30)
SUBIECTUL al VI – lea
(1 punct)
Enumerați sancțiunile disciplinare care pot fi aplicate funcționarului public cu statut
special în conformitate cu prevederile Legii nr.293/2004 republicată.
Răspuns:(art.70 Legea nr.293/2004)
a) mustrarea scrisă;(0.15)
b) diminuarea drepturilor salariale pentru funcţia îndeplinită cu 5 - 10%/ 0,10 pe o
perioadă de 1 - 3 luni/ 0,10; (0.20)
c) amânarea avansării în grade profesionale sau funcţii superioare/ 0,10, pe o perioadă
de la 1 la 2 ani/ 0,10; (0.20)
d) trecerea într-o funcţie inferioară până la cel mult nivelul de bază al gradului
profesional deţinut; (0.15)
e) revocarea din funcţia de conducere; (0.15)
f) destituirea din sistemul administraţiei penitenciare. (0.15)
SUBIECTUL al VII – lea
(2 puncte)
În data de 15.11.2016, deținuta B.C., născută la data 10.04.1990, condamnată la
o pedeapsă de 14 ani pentru săvârșirea infracțiunii de tâlhărie, nerecidivistă, clasificată
în regimul de maxima siguranță, nesancționată disciplinar și nerecompensată pe
perioada detenției, pe fondul nemulțumirii că nu i-au fost rezolvate problemele medicale,
cu ocazia prezentării la cabinetul medical, a început să aducă injurii conducerii
penitenciarului. Precizăm faptul că deținuta sus-menționată se află în evidența
cabinetului medical al penitenciarului cu stare de graviditate în 7(șapte) luni.
Supraveghetoarea care a însoțit persoana privată de libertate la cabinetul
medical îi întocmește acesteia raport de incident.
Comisia de disciplină pentru deținuți din cadrul penitenciarului stabilește vinovăția
celei în cauză și aplică sancțiunea izolării 5 zile pentru săvârșirea unei abateri deosebit
de grave.
Având în vedere situația prezentată mai sus, precizați erorile identificate.
Răspuns:
a. deținuta a fost încadrată greșit în regimul de maxima siguranță, făcând parte din
categoria excepțiilor cărora nu li se poate aplica regimul de maxima
siguranță;(0.75)
ART. 35 Legea nr.254/2013
Categorii de persoane cărora nu li se aplică regimul de maximă siguranţă
(1) Regimul de maximă siguranţă nu se aplică următoarelor persoane condamnate:
b) femeilor însărcinate sau care au în îngrijire un copil în vârstă de până la un an;
b- fapta săvârșită a fost încadrată în mod greșit în categoria abaterilor disciplinare
foarte grave, aceasta incadrându-se în categoria abaterilor ușoare;(0.75)
ART. 81 Legea nr.254/2013

Obligaţiile persoanelor condamnate
Persoanele condamnate au următoarele obligaţii:
h) să manifeste o atitudine cuviincioasă faţă de orice persoană cu care intră în
contact;
ART. 100 Legea nr.254/2013
Abateri disciplinare
(1) Constituie abateri disciplinare foarte grave încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art.
81 lit. a) - c) şi la art. 82 lit. a) - p), determinarea cu intenţie a altei persoane condamnate
să săvârşească una dintre faptele prevăzute la art. 82 lit. a) - p), precum şi încălcarea
altor obligaţii şi interdicţii prevăzute ca abateri foarte grave în alte acte normative.
(3) Constituie abateri disciplinare uşoare încălcarea dispoziţiilor prevăzute la art. 81
lit. g) - l) şi la art. 82 lit. u) - x), determinarea cu intenţie a altei persoane condamnate să
săvârşească una dintre faptele prevăzute la art. 82 lit. u) - x), precum şi a celor
prevăzute ca abateri uşoare în alte acte normative.
c- Sancțiunea disciplinară cu izolarea pentru maximum 10 zile nu poate fi aplicată
femeilor însărcinate;(0.50)
ART. 101 Legea nr.254/2013
Sancţiuni disciplinare
(1) Sancţiunile care pot fi aplicate în cazul săvârşirii abaterilor disciplinare sunt:
f) izolarea pentru maximum 10 zile.
(3) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. d) - f) nu se aplică femeilor însărcinate sau
celor care au în îngrijire copii în vârstă de până la un an.

