
TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA 

pentru ocuparea a 13 posturi vacante de ofițer de poliție specialitatea „ordine publică – 

electronist” și a 6 posturi vacante de agent de poliție specialitatea „ordine publică – electronist” în 

cadrul Poliției Române, prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii 

corespunzătoare cerințelor postului şi care îndeplinesc condițiile legale 

  

CAPITOLUL I 

  

1. TEMATICA 

o Organizarea și funcționarea Poliției Române; 

o Atribuțiile Poliției Române; 

o Drepturile și obligațiile polițiștilor; 

o Drepturile, îndatoririle și restrângerea exercițiului unor drepturi sau libertăți ale polițistului; 

o Recompense, răspunderea juridică și sancțiuni; 

o Încetarea raporturilor de serviciu ale polițistului; 

o Etica și deontologia polițienească. 

  

1. BIBLIOGRAFIE 

o Legea nr. 218/2002 (republicată) privind organizarea și funcționarea Poliției Române (Cap. II, 

Cap. III, Cap. V); 

o Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului (Cap. I, Cap. III – Secțiunea 1, Secțiunea a 2-a, 

Secțiunea a 3-a, Cap. IV, Cap. V); 

o H.G. nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al polițistului și Anexa 

(Codul de etică și deontologie al polițistului); 

  

  

CAPITOLUL II 

  



2.1. TEMATICA 

CODUL PENAL 

PARTEA GENERALĂ 

o Infracțiunea (Titlul II - Cap. I, Cap. II, Cap. III și Cap. VI); 

o Răspunderea penală a persoanei juridice (Titlul VI - Cap. I, Cap. II și Cap. III); 

o Cauzele care înlătură răspunderea penală (Titlul VII); 

PARTEA SPECIALĂ 

o Infracțiuni contra persoanei (Titlul I - Cap. I, Cap. II, Cap. V și Cap. VI); 

o Infracțiuni contra patrimoniului (Titlul II); 

o Infracțiuni contra înfăptuirii justiției (Titlul IV); 

o Infracțiuni de corupție și de serviciu (Titlul V); 

o Infracțiuni de fals (Titlul VI - Cap. II și Cap. III) 

  

  

CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ 

PARTEA GENERALĂ 

o Acțiunea penală și acțiunea civilă în procesul penal (Titlul II - Cap. I și Cap. II); 

o Participanții în procesul penal (Titlul III - Cap. I, Cap. II - Secțiunea a 5-a, Cap. III, Cap. IV, Cap. 

V, Cap. VI și Cap. VII); 

o Probele, mijloacele de probă și procedeele probatorii (Titlul IV); 

o Măsurile preventive și alte măsuri procesuale (Titlul V - Cap. I și Cap. III); 

o Acte procesuale și procedurale comune (Titlul VI). 

PARTEA SPECIALĂ 

o Urmărirea penală (Titlul I); 

o Proceduri speciale (Titlul IV - Cap. I); 

  



2.2. BIBLIOGRAFIE 

o Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal 

o PARTEA GENERALĂ (Titlul II - Cap. I, Cap. II, Cap. III și Cap. VI; Titlul VI - Cap. I și Cap. II; Titlul 

VII) 

o PARTEA SPECIALĂ (Titlul I - Cap. I, Cap. II, Cap. V și Cap. VI; Titlul II; Titlul IV,  Titlul V; Titlul VI - 

Cap. II și Cap. III) 

o Legea nr. 135/2010 privind Codul de Procedură Penală; 

o PARTEA GENERALĂ (Titlul II - Cap. I și Cap. II; Titlul III- Cap. I, Cap. II - Secțiunea a 5-a, Cap. III, 

Cap. IV, Cap. V, Cap. VI și Cap. VII; Titlul IV; Titlul V - Cap. I și Cap. III; Titlul VI); 

o PARTEA SPECIALĂ (Titlul I, Titlul IV- Cap. I) 

  

  

  

CAPITOLUL III 

  

3.1.TEMATICĂ 

o Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecția persoanelor; 

o Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, 

valorilor și protecția persoanelor ; 

o Efectuarea analizelor de risc la securitate fizică la unitățile ce fac obiectul Legii nr. 333/2003, 

privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor; 

3.2. BIBLIOGRAFIE 

o Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecția persoanelor, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare (integral); 

o H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, 

privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecția persoanelor, cu modificările și 

completările ulterioare (integral); 



o Instrucțiunile MAI nr. 9/2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică la 

unitățile ce fac obiectul Legii nr. 333/2003, privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și 

protecția persoanelor (integral); 

  

CAPITOLUL IV 

  

4.1. TEMATICA 

o Regimul juridic al contravențiilor 

o Accesul liber la informațiile de interes public; 

o Reglementarea activității de soluționare a petițiilor;  

o Activitățile de soluționare a petițiilor, primire în audiență și consiliere a cetățenilor în 

Ministerul Afacerilor Interne; 

o 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; 

o Clasificarea și declasificarea informațiilor. Măsuri minime de protecție specifice claselor și 

nivelurilor de secretizare; 

o Reguli generale privind evidența, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, 

manipularea, transportul, transmiterea și distrugerea informațiilor clasificate; 

o Contravenții și sancțiuni la normele privind protecția informațiilor clasificate. 

4.2. BIBLIOGRAFIE 

o O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările 

ulterioare (integral) 

o Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și 

completările ulterioare; 

o O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și 

completările ulterioare; 

o O.M.A.I. 33/2020 privind activitățile de soluționare a petițiilor, primirea în audiență și 

consiliere a cetățenilor în M.A.I.; 



o 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; 

o H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor Naționale de protecție a informațiilor 

clasificate în România, (Cap. 2, Cap. 3, Cap.9) 

  

  

*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. 

  

 


