
TEMATICA  ȘI  BIBLIOGRAFIA 

pentru ocuparea unui număr de 4 posturi de ofițer de poliție existente în statul de organizare al 
Direcţiei Afaceri Europene, Misiuni și Relații Internaționale din cadrul Inspectoratului General al 

Poliţiei Române, prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare 

cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale 

  

I. PENTRU PROBA SCRISĂ 

Capitolul I – noţiuni generale 

Tematică 

1. Organizarea, funcţionarea şi principalele atribuţii ale Poliţiei Române; 
2. Drepturile, îndatoririle, restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi ale poliţistului; 
3. Recompensele, răspunderea juridică şi sancţiunile aplicabile poliţiştilor; 
4. Încetarea raporturilor de serviciu ale poliţiştilor; 
5. Etica şi deontologia poliţienească; 
6. Protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie 

a acestor date. 

  

Bibliografie 

1. Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române,cu modificările şi 
completările ulterioare; 

2. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare; 
3. Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor 
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a 
acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția 
datelor); 

4. Hotărârea de Guvern nr. 725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea 
nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, referitoare la acordarea recompenselor şi 
răspunderea disciplinară a poliţiştilor; 

5. Hotărârea de Guvern nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al 
poliţistului. 

  

*Se va studia legislaţia actualizată la zi, cu modificările şi completările intervenite până la 
data publicării anunţului privind organizarea concursului 

  

Capitolul II – protecţia informaţiilor clasificate 

Tematică 



1. Informaţii secrete de stat; 
2. Informaţii secrete de serviciu; 
3. Clasificarea informaţiilor; 
4. Accesul la informaţii clasificate; 
5. Reguli generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, 

manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor clasificate. 

  

Bibliografie 

1. Legea nr/ 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

2. Hotărârea de Guvern nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secret de serviciu; 
3. Hotărârea de Guvern nr.585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a 

informaţiilor clasificate în România. 

*Se va studia legislaţia actualizată la zi, cu modificările şi completările intervenite până la 

data publicării anunţului privind organizarea concursului 

  

Capitolul III – profilul de specialitate 

Tematică 

1. Consiliul European, Consiliul Uniunii Europene, Parlamentul European şi Comisia 
Europeană; 

2. Agenţii UE cu competenţe pe domeniul JAI- Europol, Eurojust, Cepol, euLISA; 
3. Competenţele Uniunii Europene; 
4. Politicile şi acţiunile interne ale Uniunii Europene în spaţiul de libertate, securitate şi justiţie; 
5. Procesul decizional la nivelul Uniunii Europene; 
6. Modul de lucru la nivelul Consiliului UE; 
7. Configuraţiile Consiliului; 
8. Transpunerea şi implementarea legislaţiei UE: sancţionarea încălcărilor de transpunere, 

notificare sau aplicare a măsurilor de drept european; 
9. Sistemul naţional de coordonare în domeniul afacerilor europene; 
10. Cooperarea poliţienească internaţională desfăşurată prin intermediul Centrului de Cooperare 

Poliţienească Internaţională;; 
11. Regimul juridic al echipelor comune de investigaţie; 
12. Desfășurarea activităţii de relaţii internaţionale şi afaceri europene la nivelul MAI; 
13. Participarea poliţistului la programe de formare profesională în străinătate şi utilizarea 

ulterioară a competenţelor acestuia; 

  

Bibliografie 

1. Versiunea consolidată a Tratatului privind Uniunea Europeană- http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT 

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-council_ro
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/council-eu_ro
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-parliament_ro
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_ro
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-commission_ro
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A12012E%2FTXT


2. Regulamentul de procedură al Consiliului nr. 937/2009- http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02009D0937-20150101 

3. HG nr. 34/2017 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a 
afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor 
Uniunii Europene 

4. HG nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate 
pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar 

5. O.M.A.I. nr. 143 din 6 noiembrie 2015 (*actualizat*) privind activităţile de relaţii 
internaţionale  şi de afaceri europene la nivelul M.A.I.; 

6. Ordinul nr. 36/2019 pentru aprobarea Normativului de cheltuieli pentru acțiuni de protocol, 
specific Ministerului Afacerilor Interne; 

7. Ordinul nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie 
ale Ministerului Afacerilor Interne, Capitolul IV; 

8. HG nr. 929 din 8 decembrie 2016 privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri 
pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2015/2.219 al Parlamentului European şi al Consiliului 
din 25 noiembrie 2015 privind Agenţia Uniunii Europene pentru Formare în Materie de 
Aplicare a Legii (CEPOL) şi de înlocuire şi de abrogare a Deciziei 2005/681/JAI a Consiliului; 

9. Legea 302/2004, privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, cu modificările 
și completările ulterioare; 

10. O.U.G.103/2006 republicată, privind unele măsuri pentru facilitarea 
cooperării poliţieneşti internaţionale; 

11. Linkuri: 

http://europa.eu/ 

https://ec.europa.eu/ 

http://www.consilium.europa.eu/en/european-council/ 

http://www.europarl.europa.eu/portal/ro 

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=ro 

https://www.europol.europa.eu/ 

https://www.cepol.europa.eu/ 

http://www.eurojust.europa.eu/Pages/home.aspx 

http://www.eulisa.europa.eu/Pages/default.aspx 

  

*Se va studia legislaţia actualizată la zi, cu modificările şi completările intervenite până la 
data publicării anunţului privind organizarea concursului. 
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