
TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE 

Recomandate candidaților înscriși pentru ocuparea unor posturi vacante de ofițer de poliție 
specialitate „informare și relații publice” 

  

o TEMATICĂ 

-Principii generale prevăzute de Constituție. Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale; 

-Infracțiuni contra persoanei, infracțiuni contra patrimoniului, infracțiuni de corupție și de serviciu, 
infracțiuni de fals, infracțiuni care aduc atingere unor relații privind conviețuirea socială; 

-Procedură Penală – Partea Generală; Urmărirea Penală; 

-Organizarea și funcționarea Poliției Române; 

-Statutul polițistului. Drepturile, îndatoririle şi restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi ale 
poliţistului; 

-Domeniul de aplicare și principii generale privind codul de etică şi deontologie al poliţistului; 
Normele de conduită profesională a polițistului; 

-Informații secrete de stat; Informații secrete de serviciu; Informații clasificate:  obligaţii, răspunderi, 
sancțiuni; 

-Clasificarea și declasificarea informațiilor. Măsuri minime de protecţie specifice claselor și nivelurilor 
de secretizare; 

-Reguli generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, 
transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor clasificate; 

-Protecția informațiilor secrete de serviciu; 

-Prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date - principii; 

-Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri jurnalistice sau în scopul exprimării academice, 
artistice sau literare; 

-Aspecte privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de 
către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și 
combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și 

privind libera circulație a acestor date; 

-Organizarea și asigurarea accesului la informațiile de interes public; 

-Organizarea și desfășurarea activității de informare publică și relații publice în Ministerul Afacer ilor 
Interne; 



-Instrumente de lucru în relația cu presa; Purtătorul de cuvânt; Criza mediatică; 

-Aspecte privind relațiile publice și mass-media – Comunicatul de presă, Conferința de presă; 
Comunicarea pentru radio și televiziune; 

-Aspecte privind circulația pe drumurile publice. 

  

o BIBLIOGRAFIE 

-Constituția României (Titlurile I și II); 

-Codul Penal, adoptat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare, Partea 
Specială Titlurile I și II (art. 188-256), Titlul V (art. 289-309), Titlul VI (art. 310-328), Titlul VIII (art. 

367-384); 

-Codul de Procedură Penală, adoptat prin Legea nr. 135/2010, cu modificările și completările 

ulterioare - Partea Generală; Partea Specială – Titlul I - Urmărirea Penală; 

-Legea nr. 218/2002, privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi 

completările ulterioare (Capitolele I, II, III, IV și V); 

-Legea nr. 360 din 6 iunie 2002, privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare 

(Capitolele I și III); 

-Codul de etică şi deontologie al poliţistului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 991/25.08.2005 

(Capitolele I și II); 

-Legea nr.182/2002, privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările ulterioare 

(Capitolele II, III și V); 

-Standard naţional de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare (capitolele II și III); 

-Hotărârea Guvernului nr. 781/2002, privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu (integral); 

-Regulamentul (UE) 2016/679, 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 (Capitolul II); 

-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/C (Capitolul III); 

-Legea nr. 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter 
personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale 
și combaterii infracțiunilor sau a executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum 

și privind libera circulație a acestor date (Articolele 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 18); 



-Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi 
completările ulterioare (integral); 

-Hotărârea Guvernului nr. 123/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
nr.544/2001, privind liberul acces la informații de interes public (integral); 

-Hotărârea Guvernului nr. 478 din 2016, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice 
de aplicare a Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate 

prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 (integral); 

-O.M.A.I. nr. 201/2016, privind organizarea și desfășurarea activității de informare publică și relații 
publice în Ministerul Afacerilor Interne (integral); 

-Ghid de comunicare cu presa pentru comunicatorii Ministerului Afacerilor Interne, Editura 
Ministerului Afacerilor Interne, 2013 (integral); 

-Cristina Coman, Relațiile publice și mass-media, Editura Polirom, Iași, 2004 (Comunicatul de presă 
– paginile 104-140, Conferința de presă – paginile 151-190, Comunicarea pentru radio și televiziune 

– paginile 198-207); 

-Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu 
modificările și completările ulterioare (Capitolul II – Secțiunea I, Capitolul III – Secțiunea I, Capitolul 
IV, Capitolul V – Secțiunea I, Capitolul VI – art. 88, Capitolul VII – articolele 95,96,97, Capitolul VIII – 
articolele 118, 119, 120). 

  

  

*** Se va studia legislația actualizată la zi, cu modificările și completările intervenite până la 
data publicării anunțului privind organizarea concursului 

 


