
TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA 

recomandate candidaților înscriși la concursul organizat în vederea ocupării unor posturi vacante de 
agent de poliție din cadrul structurilor de cazier judiciar, statistică și evidențe operative – 

specialitatea arhivă, prin încadrare directă, pentru reducerea deficitului de polițiști din structurile 

Poliției Române 

  

  

I. TEMATICA GENERALĂ: 

  

1. Organizarea și funcționarea Poliției Române: dispoziții generale; structura organizatorică a Poliției 
Române; unități teritoriale din subordinea Inspectoratului General al Poliției Române; atribuțiile 
Poliției Române; personalul Poliției Române; drepturi și obligații; 

2. Statutul polițistului: dispoziții generale; drepturile, îndatoririle şi restrângerea exerciţiului unor drepturi 
sau libertăţi ale poliţistului; recompense, răspunderea juridică şi sancţiuni; 

3. Codul de etică și deontologie al polițistului: domeniu de aplicare și principii generale; normele de 
conduită profesională a polițistului; 

4. Infracţiunea; Pedepsele; Măsurile de siguranță; Minoritatea; Răspunderea penală a persoanei 
juridice; Cauzele care înlătură răspunderea penală; Cauzele care înlătură sau modifică executarea 
pedepsei; Cauzele care înlătură consecinţele condamnării; Înțelesul unor termeni și expresii în legea 
penală; 

5. Acțiunea penală; Participanții în procesul penal: Dispoziții generale, Competența organelor judiciare 
– Organele de urmărire penală și competența acestora; Măsurile preventive și alte măsuri 
procesuale; Urmărirea penală; Procedura reabilitării; Executarea hotărârilor penale; 

6. Accesul la informaţiile de interes public – dispoziții generale, organizarea şi asigurarea accesului la 
informaţiile de interes public, sancțiuni; 

7.  Organizarea și desfășurarea activității de primire, evidență, examinare și soluționare a petiți ilor, 
precum și primirea cetățenilor în audiență; 

8.  Prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, 
descoperirii, cercetării, urmăririi penale  şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, 
măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date. 

9. Protecţia informaţiilor clasificate: dispoziții generale; informații secrete de stat; informații secrete de 
serviciu;  obligaţii, răspunderi, sancţiuni; 

10.  Standardele naționale de protecție a informațiilor clasificate în România: dispoziții generale; 
clasificarea informațiilor; declasificarea și trecerea informațiilor clasificate la un nivel inferior de 
secretizare; măsuri minime de protecție a informațiilor clasificate; accesul la informațiile clasificate; 
reguli generale privind evidența, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, 
transportul, transmiterea și distrugerea informațiilor clasificate; 

  

II. BIBLIOGRAFIA GENERALĂ: 

                  

1. Legea nr. 218/23.04.2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările și 
completările ulterioare; 



2. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările și completările ulterioare; 
3. H.G. nr. 991/25.08.2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului; 
4. Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările și completările ulterioare, Partea Generală – 

Titlurile II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X; 
5. Legea nr. 135/2010 privind Codul de Procedură Penală cu modificările și completările ulterioare, 

Partea Generală: Titlul II – capitolul I, Titlul III – capitolul I, capitolul II – secțiunea a 5-a, Titlul V; 
Partea Specială: Titlul I, Titlul IV – capitolul V; Titlul V; 

6. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și 
completările ulterioare; – Cap. I, II și III; 

7.  Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor; 
8.  Legea  nr. 363/2018 din 28 decembrie 2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la 

prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, 
descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, 
măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date. 

9.  Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate - Cap. I, Cap. II – art. 16 – 18, Cap. III, 
Cap. V; 

10. H.G. nr. 585/13.06.2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informaț iilor 
clasificate în România - Cap. I, Cap. II – secțiunile 1,2,3,5, Cap. III; 

  

  

o TEMATICA DE SPECIALITATE – doar pentru ocuparea funcţiilor de agent în specialitatea 
arhivă la Inspectoratul General al Poliţiei Române - Direcţia Cazier Judiciar, Statistică şi 

Evidenţe Operative, D.G.P.M.B., I.P.J. Constanța, I.P.J. Ilfov, I.P.J. Prahova și I.P.J. Sălaj 

  

1. Organizarea și funcționarea arhivei: dispoziții generale, atribuțiile arhivelor naționale în administrarea 
și protecția specială a Fondului Arhivistic Național al României, obligațiile creatorilor și deținătorilor 
de documente, folosirea documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Național al României, 
personalul arhivelor,  răspunderi și sancțiuni; 

2. Organizarea și administrarea fondului arhivistic al M.A.I.: Înregistrarea documentelor; Întocmirea 
nomenclatorului arhivistic şi gruparea documentelor în dosare; Inventarierea dosarelor, predarea la 
depozitul de arhivă; Selecţionarea documentelor; Folosirea documentelor; Verificarea existentului cu 
instrumentele de evidență și cercetarea tematică a documentelor; păstrarea, conservarea 
documentelor și microfilmelor de asigurare, organizarea depozitului de arhivă; Paza, securitatea şi 
transportul arhivei;  

  

II. BIBLIOGRAFIE DE SPECIALITATE 

  

1. Legea nr. 16/1996 – Legea Arhivelor Naționale, cu modificările și completările ulterioare; 
2. Ordinul M.A.I. nr. 650/2005 privind organizarea și administrarea fondului arhivistic al M.A.I. : 

capitolele I, II, III, IV, V, VII, XIII și XIV, care este publicat împreună cu anunțul. 

  



  

Notă: 

  

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

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

completările avute la data publicării prezentului anunț. 

3. Ordinul MAI nr. 650 / 2005 privind organizarea și administrarea fondului arhivistic al 

M.A.I.  este anexat prezentei. 

 


