SUBIECTE
Agent operativ

Subiectul nr. 1
În calitate de educator trebuie să elaborați un proiect de activitate pe o temă la
alegere adresată unui grup de deținuți tineri care necesită dezvoltarea abilităților de
viață independentă, având în vedere prevederile din Ghidul de bune practici pentru
educatorul care lucreaza în sistemul penitenciar.
Subiectul nr. 2
Deținutul P.I., condamnat la 4 ani pentru infracțunea de furt calificat, absolvent a
10 clase, fără calificare profesională,fără probleme medicale, care execută pedeapsa
privativă de libertate în regim deschis, vă solicită informații cu privire la posibilitatea de a
participa la un curs de formare profesională desfășurat în comunitate, având în vedere
că acesta nu se regăsește în oferta educațională a penitenciarului.
Care sunt informațiile esențiale pe care le veți furniza deținutului în cadrul
convorbirii individuale de informare, având în vedere prevederile Legii numărul
254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de
organele judiciare în cursul procesului penal și ale Hotărârii numărul 157/2016 pentru
aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii numărul 254/2013.
Subiectul nr. 3
Urmează să organizați un proiect de activitate în comunitate, la Muzeul de
istorie, proiect ce are ca scop stimularea interesului persoanelor private de libertate
pentru istoria națională. Care sunt criteriile pe care le veți avea în vedere în selecția
persoanelor private de libertate participante, având în vedere prevederile Legii Nr. 254
din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate
dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal și ale Ordinul numărul.
2199/C/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de organizare şi
desfăşurare a activităţilor educative, culturale, terapeutice, de consiliere psihologică şi
asistenţă socială din penitenciare.
Subiectul nr.4
În data de 28.02.2017 este depus pe secția de carantină deținutul T.P. , născut la
data de 19.02.1991, condamnat la 3 ani pentru infracțiunea de furt calificat, nerecidivist.
Acesta a absolvit 10 clase, nu este calificat profesional, nu a avut un loc de muncă
stabil până la data arestării. Declară că nu știe ce meserie i s-ar potrivi. La data arestării
locuia cu părinții deoarece considera că nu este pregătit să-și întemeieze o familie și să
aibă copii.

a) Stabiliți care sunt nevoile educaționale ale persoanei private de libertate;
b) Precizați care sunt recomandările de participare la activități și programe
educative pe care le veți formula ținând cont de nevoile identificate;
c) Denumiți documentul în care veți consemna aceste recomandări.
Subiectul 5
Enumerați cinci interdicții ale funcționarului public cu statut special din sistemul
administrației naționale a penitenciarelor așa cum sunt prevăzute în Legea numărul
293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia
Naţională a Penitenciarelor.
Subiectul 6
Enumerați criteriile care se au în vedere la stabilirea regimului de executare a
pedepselor privative de libertate, conform Legii Nr. 254 din 19 iulie 2013 privind
executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare
în cursul procesului penal
Subiectul 7
Enumerați sancțiunile care pot fi aplicate persoanelor private de libertate în cazul
săvârșirii unor abateri disciplinare, conform Legii Nr. 254 din 19 iulie 2013 privind
executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare
în cursul procesului penal
Subiectul 8
Care sunt condițiile și modalitățile de desfășurare a activităților educative cu
persoanele private de libertate care execută pedeapsa în regimul de maximă siguranță,
conform conform Legii Nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor şi a
măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

GRILĂ CORECTARE SUBIECTE
VARIANTA 1
Nr
Subiectului

Răspunsuri corecte
Formularea temei
Adecvarea temei la nevoile grupului
Enunțarea scopului activității (enunțat sub forma
unui obiectiv general)

Subiectul 1

Subiectul 3

0,1 puncte

Enunțarea a minim două obiectivele operaționale

0,2 puncte

Precizarea metodelor utilizate

0,2 puncte

Precizarea resurselor utilizate în cadrul activității

0,1 puncte

Descrierea scenariului didactic:
- Descrierea momentului organizatoric și de
captare a atenției
- Comunicarea obiectivelor urmărite
- Prezentarea conținutului informational
- Fixarea cunoștințelor
- Asigurarea feed-backului ( evaluarea)
- Precizarea metodelor de evaluare
Total

Subiectul 2

Punctaj
prevăzut
0,1 puncte
0,1 puncte

Comunică necesitatea de a prezenta documente
care atestă nivelului de pregătire școlară obținută
anterior
Comunică faptul că poate participa la cursuri de
formare profesională în comunitate având în
vedere regimul lui de executare, cu aprobarea
directorului unității
Comunică că toate cheltuielile legate de
formarea profesională vor fi suportate de către
persoana condamnată sau de alte persoane
fizice sau juridice
Persoanele condamnate pot participa la
programe de formare profesională ținându-se
cont de nevoile prioritare de intervenție
identificate.
Total
Regimul de executare al pedepselor privative de
libertate
Nevoile identificate privind reintegrarea socială a
persoanelor private de libertate
Conduita pe timpul executării pedepsei.
Total

0,1 puncte
0,1 puncte
0,3 puncte
0,1 puncte
0,1 puncte
0,1 puncte
1,60
puncte
0,25 puncte

0,25 puncte

0,25 puncte

0,25 puncte
1 punct
0,20 puncte
0,20 puncte
0,20 puncte
0,60

Punctaj
obținut

puncte

Subiectul 4

a. Nevoi identificate :
Identificarea aptitudinilor și
intereselor/Autocunoaștere
Fomarea unor competențe profesionale
Pregătirea pentru asumarea unui rol familial
(conjugal şi parental)
b. Recomandări:
Consiliere vocațională/educațională
Curs de formare profesională
Program de educație pentru viața de familie
c. Planul individualizat de evaluare și
intervenție educativă și terapeutică
Total

Subiectul 5

Subiectul 6

a) 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;
b) 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;
c) 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;
d) să recurgă la forţă sau la folosirea mijloacelor
de imobilizare împotriva persoanelor private de
libertate, în alte condiţii decât cele expres
prevăzute de lege;
e) să facă parte din parte din, formaţiuni sau
organizaţii politice ori să desfăşoare propagandă
în favoarea acestora;
f) să adere la secte, organizaţii religioase sau
alte organizaţii, interzise prin lege.
Total
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;

0,20 puncte
0,20 puncte
0,20 puncte
0,20 puncte
0,20 puncte
0,20 puncte
0,10 puncte
1.30
puncte

5
X
0,20 puncte

1 punct
7
X
0,20 puncte

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, moral-religioase,
instruire şcolară şi formare profesională.

Subiectul 7

Total

1,40
puncte

a) avertismentul;
b) suspendarea dreptului de a participa la
activităţi culturale, artistice şi sportive, pe o
perioadă de cel mult o lună;
c) suspendarea dreptului de a presta o muncă,
pe o perioadă de cel mult o lună;
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;
e) suspendarea dreptului de a primi vizite, pe o
perioadă de cel mult 3 luni;
f) izolarea pentru maximum 10 zile.

6
X
0.20 puncte

Total

Subiectul 8

În grupuri mici
În spaţii anume stabilite în interiorul
penitenciarului
Sub supraveghere continuă
Total

1,20
puncte
0,30 puncte
0,30 puncte
0,30 puncte
0,90
puncte

