
TEMATICA  ȘI  BIBLIOGRAFIA 

recomandate candidaţilor înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea unor funcţii de 
ofiţer de poliţie specialitatea - Structura de Securitate, prin modalitatea încadrării directe 

  

  

TEMATICĂ 

  

- Organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române - toate capitolele din cadrul Legii 218/2002; 

- Statutul poliţistului - toate capitolele din cadrul Legii 360/2002; 

- Codul de etică și deontologie al polițistului - toate capitolele din cadrul Hotarârii 991/2005; 

- Protecţia informaţiilor clasificate - toate capitolele din cadrul Legii 182/2002; 

- Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România - toate capitolele din cadrul 
Hotarârii 585/2002; 

- Network Infrastructure Administration - toate capitolele din cadrul MCSE Windows 2000 Network 
Infrastructure Administration; 

- Directory Services Administration - toate capitolele din cadrul MCSE Windows 2000, Directory 
Services Administration; 

- Reţele de calculatoare - toate capitolele din cadrul materialului Reţele de calculatoare, ANDREW 
S. TANENBAUM, ediţia a patra, 2003 

- Certified Information Systems Security Professional - toate capitolele din cadrul ediției a 8-a CISSP 
All-in-One Exam Guide. 

  

BIBLIOGRAFIE 

  

 Legea nr. 218/23.04.2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române (republicată), cu 
completările ulterioare; 

 Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare; 
 H.G. nr. 991/25.08.2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului; 
 Legea nr. 182/12.04.2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 H.G. nr. 585/13.06.2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor 
clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare; 



 MCSE Windows 2000 Network Infrastructure Administration, Paul Robichaux, James Chellis, 
Editurile All, 2001; 

 MCSE Windows 2000, Directory Services Administration, Anil Desai, James Chellis, Editurile All, 
2001; 

 Reţele de calculatoare, ANDREW S. TANENBAUM, ediţia a patra, 2003, Editura Byblos - 
variantaelectronică(https://staff.fmi.uvt.ro/~stelian.mihalas/.com_net/download/courses/.retcalc_ed_4
.pdf); 

 Shon Harris - CISSP All-in-One Exam Guide, 8th Edition. 

  

  

  

  

  

*Candidații vor studia tematica și bibliografia specifică postului pentru care candidează. 

*Candidații vor studia actele normative stabilite în bibliografie cu toate modificările și 

completările avute la data publicării prezentului anunț. 

 


