SUBIECTE
agent operativ

Subiectul 1 (1 punct)
Enumerați tipurile regimurilor de executare a pedepselor privative de libertate,
în conformitate cu art.31, alin.(1) din Legea nr.254/2013. Precizați cum se
diferențiază acestea, în conformitate cu art.31 alin. (2) din Legea nr.254/2013.
RĂSPUNS:
a) regimul de maximă siguranţă;
0.20
b) regimul închis;
0.20
c) regimul semideschis;
0.20
d) regimul deschis
0.20
Regimurile de executare a pedepselor privative de libertate se diferenţiază
în raport cu gradul de limitare a libertăţii de mişcare a persoanelor
0.20
condamnate, modul de acordare a drepturilor şi de desfăşurare a
activităţilor, precum şi cu condiţiile de detenţie.
Subiectul 2 (1 punct)
Enumerați 5 dintre obligațiile persoanelor condamnate, așa cum sunt ele
prevăzute la art.81 din Legea nr.254/2013.
RĂSPUNS:
a) să se supună percheziţiei cu ocazia primirii în penitenciar, precum şi pe
parcursul executării pedepsei privative de libertate, ori de câte ori este
necesar;
b) să respecte regulile stabilite de administraţia penitenciarului pe perioada
cât au permisiune de ieşire din penitenciar sau în cazul desfăşurării de
activităţi, fără supraveghere, în exteriorul penitenciarului;
c) să se conformeze dispoziţiilor date de organele judiciare;
d) să respecte regulile de igienă individuală şi colectivă în camera de
deţinere şi în alte spaţii comune, precum şi indicaţiile medicului;
e) să întreţină în mod corespunzător bunurile încredinţate de administraţia
penitenciarului şi bunurile din dotarea unităţilor unde prestează munca;
f) să respecte programul zilnic;
5x0.20
g) să respecte repartizarea pe camerele de deţinere;
h) să manifeste o atitudine cuviincioasă faţă de orice persoană cu care intră
în contact;
i) să aibă o ţinută decentă, curată şi îngrijită;
j) să îndeplinească în bune condiţii activităţile la care participă;
k) să declare, conform realităţii, nivelul de instruire şcolară sau pregătire
profesională;
l) să respecte orice altă obligaţie care rezultă din prezenta lege, din
regulamentul de aplicare a acesteia, din ordinele şi deciziile emise în baza
acestora şi din regulamentul de ordine interioară al penitenciarului.
Se punctează 5 dintre prevederile mai sus menționate, conform cerinței
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Subiectul 3 (1 punct)
Enumerați situațiile în care sunt utilizate cătușele sau alte mijloace de
imobilizare, așa cum sunt ele prevăzute în art.16, alin.(1) din Legea nr.254/2013.
Precizați cine autorizează în prealabil utilizarea acestora, în conformitate cu
prevederile art.16, alin.(5) din Legea nr.254/2013.
RĂSPUNS:
a) pentru a împiedica evadarea în timpul deplasării deţinuţilor;
0.25
b) pentru a proteja deţinuţii de autovătămare sau pentru a preveni
0.25
vătămarea altor persoane ori producerea de pagube;
c) pentru restabilirea ordinii şi disciplinei, ca urmare a opunerii sau
0.25
împotrivirii deţinuţilor la o dispoziţie a organelor judiciare sau personalului
locului de deţinere.
Utilizarea mijloacelor de imobilizare trebuie autorizată în prealabil de către 0.25
directorul penitenciarului, cu excepţia cazurilor în care urgenţa nu permite
acest lucru, situaţie care este de îndată adusă la cunoştinţa directorului.
Subiectul 4 (1 punct)
Enumerați 5 dintre sancțiunile disciplinare care pot fi aplicate funcționarilor
publici cu statut special, așa cum sunt ele prevăzute de art.70 din Legea
nr.293/2004.
RĂSPUNS:
a) mustrarea scrisă;
b) diminuarea drepturilor salariale pentru funcţia îndeplinită cu 5 - 10% pe
o perioadă de 1 - 3 luni;
c) amânarea avansării în grade profesionale sau funcţii superioare, pe o
perioadă de la 1 la 2 ani;
d) trecerea într-o funcţie inferioară până la cel mult nivelul de bază al 5x0.20
gradului profesional deţinut;
e) revocarea din funcţia de conducere;
f) destituirea din sistemul administraţiei penitenciare
Se punctează 5 dintre prevederile mai sus menționate, conform cerinței
Subiectul 5 (1 punct)
Enumerați 10 dintre drepturile funcționarilor publici cu statut special din
sistemul administrației penitenciare, așa cum sunt ele prevăzute de art.36 din
Legea nr.293/2004.
RĂSPUNS:
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;
b) ajutoare şi alte drepturi băneşti, ale căror cuantumuri se stabilesc prin
lege;
10x0.10
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;
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d) locuinţe de serviciu şi de intervenţie, în condiţiile legii;
e) concedii de odihnă, concedii de studii, învoiri plătite şi concedii fără
plată, în condiţii stabilite prin hotărâre a Guvernului*****);
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;
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;
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;
i) pensii, în condiţii stabilite prin lege specială;
j) indemnizaţii de instalare, de mutare, de delegare sau detaşare, precum
şi decontarea cheltuielilor de cazare, în condiţiile stabilite de lege;
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**);
l) încadrarea activităţii în condiţii deosebite, speciale sau alte condiţii de
muncă, potrivit legii;
m) portul permanent al armamentului din dotare sau achiziţionat personal,
în condiţiile legii;
n) beneficiază de despăgubiri acordate din fondurile bugetare ale
Ministerului Justiţiei, 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;
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;
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*1).
Se punctează 10 dintre prevederile mai sus menționate, conform cerinței

Subiectul 6 (1 punct)
Enumerați 5 dintre principiile care guvernează conduita profesională a
funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare,
așa cum sunt ele prevăzute de art.2 din Ordinul Ministrului Justiției
nr.2794/C/2004 (Codul Deontologic).
RĂSPUNS:
a) supunerea deplină faţă de lege;
b) respectarea drepturilor persoanelor private de libertate, în condiţiile
5x0.20
prevăzute de lege;
c) egalitatea şanselor;
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d) responsabilitate şi imparţialitate;
e) eficacitate în serviciul intereselor generale ale societăţii;
f) eficienţă în utilizarea resurselor;
g) ierarhia organizatorică şi funcţională.
Se punctează 5 dintre prevederile mai sus menționate, conform cerinței
Subiectul 7 (1 punct)
Enumerați 5 dintre criteriile privind vulnerabilitatea deținuților, așa cum sunt ele
prevăzute la art.34, alin.(1) din Hotărârea de Guvern nr.157/2016.
RĂSPUNS:
a) orientarea sexuală;
b) dizabilităţile;
c) tulburările psihice;
d) etnia;
e) infectarea cu HIV/SIDA;
f) săvârşirea de infracţiuni asupra minorilor sau asupra integrităţii şi
libertăţii sexuale;
g) situaţia sociofamilială deosebită, lipsa sprijinului din partea mediului de
suport, statutul socioeconomic diminuat sau situaţia socioeconomică mult 5x0.20
peste medie;
h) profesia sau funcţia deţinută anterior arestării;
i) oferirea de informaţii instituţiilor cu atribuţii de ordine publică şi siguranţă
naţională cu privire la săvârşirea unei infracţiuni sau abateri disciplinare;
j) orice alte asemenea situaţii, stări sau împrejurări care pot vulnerabiliza
deţinutul.
Se punctează 5 dintre prevederile mai sus menționate, conform cerinței
Subiectul 8 (1 punct)
Căror categorii de deținuți li se aplică regimul semideschis, în conformitate cu
art.74 din Hotărârea de Guvern nr.157/2016?
RĂSPUNS:
(1) Regimul semideschis se aplică deţinuţilor condamnaţi la pedeapsa
închisorii mai mare de un an, dar care nu depăşeşte 3 ani, în conformitate
0.20
cu prevederile art. 37 alin. (1) din Lege.
(2) Regimul semideschis se aplică şi:
a)deţinuţilor clasificaţi iniţial în regim deschis care au comis o abatere
disciplinară gravă sau abateri disciplinare grave, în mod repetat, şi care din
0.20
cauza conduitei necorespunzătoare au devenit incompatibile cu acest tip
de regim;
b) deţinuţilor clasificaţi iniţial în regimul închis care au avut o bună conduită
0.20
şi au făcut eforturi temeinice pentru reintegrare socială;
c) în mod excepţional, deţinuţilor condamnaţi la pedeapsa închisorii mai
mare de 3 ani, dar care nu depăşeşte 13 ani, în considerarea naturii,
modului de săvârşire a infracţiunii şi a persoanei acestora, potrivit art. 36
0.20
alin. (2) din Lege. Dispoziţiile art. 65 alin. (2) lit. d) se aplică în mod
corespunzător;
d) în mod excepţional, deţinuţilor condamnaţi la pedeapsa închisorii mai
mică de un an, în conformitate cu art. 38 alin. (2) din Lege. Dispoziţiile art.
0.20
54 alin. (3) se aplică în mod corespunzător.
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Subiectul 9 (1 punct)
Care este durata stagiului minim în gradele profesionale, în cadrul corpului
ofițerilor de penitenciare, în conformitate cu prevederile art.27 lit.A din Legea
nr.293/2004?
RĂSPUNS:
a) comisar şef de penitenciare
3 ani
0.20
b) comisar de penitenciare
3 ani
0.20
c) subcomisar de penitenciare
4 ani
0.10
d) inspector principal de penitenciare 3 ani
0.20
e) inspector de penitenciare
3 ani
0.20
f) subinspector de penitenciare
4 ani
0.10
Se acordă 1 (un) punct din oficiu.
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