
TEMATICA  ȘI  BIBLIOGRAFIA 

pentru ocuparea posturilor de ofiţer din cadrul structurilor de pregătire profesională, 

 specialitatea pregătire de specialitate, 

prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului 
şi care îndeplinesc condiţiile legale 

  

Tematica generală:    

 Organizarea și funcționarea Poliției Române (Legea nr. 218 din 23.04.2002 (republicată) privind 
organizarea și funcționarea Poliției Române, integral). 

 Statutul polițistului (Legea nr. 360 din 06.06.2002 privind Statutul Polițistului, integral). 
 Acordarea recompenselor și răspunderea disciplinară a polițiștilor (Normele de aplicare a cap. IV din 

Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, referitoare la acordarea recompenselor și 
răspunderea disciplinară a polițiștilor  aprobate prin H.G. nr. 725/2015, integral); 

 Activitățile de analiză a postului și de întocmire a fișei postului (Anexa nr. 1 din Ordinul nr. 140 din 
02.09.2016, emis de Ministerul Afacerilor Interne, privind activitatea de management resurse umane 
în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, integral). 

 Acordarea gradelor profesionale. Avansarea în gradul profesional următor, precum şi încadrarea în 
funcţii (Anexa nr. 6 din Ordinul nr. 140 din 02.09.2016, emis de Ministerul Afacerilor Interne, privind 
activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, 
integral). 

 Evaluarea de serviciu a polițiștilor (Anexa nr. 8 din Ordinul nr. 140 din 02.09.2016, emis de 
Ministerul Afacerilor Interne, privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție 
ale Ministerului Afacerilor Interne, integral). 

 Procedura de notificare privind exercitarea altor funcții sau activități (Anexa nr. 10 din Ordinul nr. 140 
din 02.09.2016, emis de Ministerul Afacerilor Interne, privind activitatea de management resurse 
umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, integral). 

 Codul de etică și deontologie al polițistului (Hotărârea Guvernului nr. 991 din 25.08.2005 pentru 
aprobarea Codului de etică și deontologie al polițistului, integral). 

 Liberul acces la informațiile de interes public (Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul 
acces la informațiile de interes public, integral). 

 Activitatea de soluționare a petițiilor, primire în audiență și consiliere a cetățenilor în Ministerul 
Afacerilor Interne (Ordonanța Guvernului nr. 27 din 30 ianuarie 2002, integral și Ordinul ministrului 
afacerilor interne nr. 33 din 21 februarie 2020 privind activitățile de soluționare a petițiilor, primire în 
audiență și consiliere a cetățenilor În Ministerul Afacerilor Interne, integral). 

 Protecţia informaţiilor clasificate (Legea nr. 182 din 12 aprilie 2002, integral). 
 Clasificarea informațiilor (Capitolul 2 - Secțiunea 1, integral din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 

585 din 13.06.2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în 
România); 

 Declasificarea și trecerea informațiilor clasificate la un nivel inferior de secretizare (Capitolul 2 - 
Secțiunea a-2-a, integral din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr. 585 din 13.06.2002 pentru 
aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România). 

 Reguli generale privind evidența, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, 
transportul, transmiterea și distrugerea informațiilor clasificate (Capitolul 3 - integral din Anexa 1 la 
Hotărârea Guvernului nr. 585 din 13.06.2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a 
informațiilor clasificate în România). 



 Uzul de armă (Cap. 3, integral din Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor, 
cu modificările și completările ulterioare). 

 Organizarea şi executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne (Ordinul ministrului afacerilor 
interne nr. 138 din 2 septembrie 2016, integral). 

 Conflictul de interese. Incompatibilități (TITLUL IV, Cap. II și III, toate integral din Legea nr. 161 din 
19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor 
publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancționarea corupției). 

  

    Bibliografie generală: 

 Legea nr. 218 din 23.04.2002 (republicată) privind organizarea și funcționarea Poliției Române, cu 
toate modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 360 din 06.06.2002 privind Statutul Polițistului, cu modificările și completările ulterioare 
 Hotărârea Guvernului nr. 725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 

360/2002 privind Statutul polițistului, referitoare la acordarea recompenselor și răspunderea 
disciplinară a polițiștilor, cu modificările și completările ulterioare.  

 Ordinul nr. 140 din 02.09.2016, emis de Ministerul Afacerilor Interne, privind activitatea de 
management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, cu toate 
modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 991 din 25.08.2005 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al 
polițistului, cu toate modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu 
modificările și completările ulterioare. 

 Ordonanța Guvernului nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activității de soluționare a 
petițiilor, cu modificările și completările ulterioare. 

 Ordinul nr. 33 din 21.02.2020, emis de Ministerul Afacerilor Interne, privind activitățile de soluționare 
a petițiilor, primire în audiență și consiliere a cetățenilor în Ministerul Afacerilor Interne, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 182 din 12.04.2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările și completările 
ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 585 din 13.06.2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a 
informațiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 17 din 2 aprilie 1996 privind regimul armelor de foc şi al muniţiilor, cu modificările și 
completările ulterioare. 

 Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 138 din 2 septembrie 2016 privind organizarea şi executarea 
controalelor în Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare. 

 Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea 
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, 
cu modificările și completările ulterioare. 

  

         Tematică specifică: 

 Formarea profesională a poliţiştilor (Anexa nr. 4 din Ordinul nr. 140 din 02.09.2016, emis de 
Ministerul Afacerilor Interne, privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție 
ale Ministerului Afacerilor Interne, integral); 

 Perioada de stagiu, perioada de probă, definitivarea în profesie şi exercitarea tutelei profesionale 
(Anexa nr. 5 din Ordinul nr. 140 din 02.09.2016, emis de Ministerul Afacerilor Interne, privind 



activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, 
integral); 

 Concediul de odihnă, Concediul de odihnă suplimentar, Concediul de studii, Învoirile plătite și 
concediile fără plată, Acordarea biletelor de odihnă, tratament și recuperare (Cap. 1, 2, 3, 4 și 5, 
toate integral din Hotărârea Guvernului nr. 1.578 din 18 decembrie 2002 privind condiţiile în baza 
cărora poliţistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii şi învoiri plătite, concedii fără 
plata,  bilete de odihnă, tratament şi recuperare). 

 Dispoziții generale, Reguli privind organizarea, pregătirea și executarea ședințelor de tragere, Reguli 
și măsuri de siguranță privind ordinea în poligon pe timpul executării ședințelor de tragere și de 
aruncare a grenadelor de mână, Succesiunea activităților în poligon pentru executarea tragerii și 
controlul armamentului  (Cap. 1, 2, 3, 5, toate integral din Ordinul MIRA nr. 485/2008). 

 Practica elevilor și studenților (Legea nr. 258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor, cu 
modificările și completările ulterioare, integral); 

 Activităţile de formare organizate sub egida CEPOL (Hotărârea 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, integral). 

 Dispoziții generale, Organizarea formării profesionale a adulților, Autorizarea furnizorilor de formare 
profesională, Evaluarea și certificarea formării profesionale a adulților (Cap. 1, 2, 3 și 4, toate 
integral din Ordonanța Guvernului nr. 129 din 31 august 2000 (republicată) privind formarea 
profesională a adulţilor). 

 Învățământul superior (Titlul III – integral din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011). 
 Detașarea experților naționali la instituțiile și organismele Uniunii Europene (Legea nr. 

105/04.07.2012, integral). 

 Dispoziții generale, Organizarea sistemului de gestionare a problematicii experților naționali detașați, 
Etapele procesului de detașare (Cap. 1, 2, 3,  toate integral din Anexa la Ordinul MAI nr. 8/2016). 

   

           Bibliografie specifică: 

 Ordinul nr. 140 din 02.09.2016, emis de Ministerul Afacerilor Interne, privind activitatea de 
management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, cu toate 
modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 1.578 din 18 decembrie 2002 privind condiţiile în baza cărora poliţistul are 
dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii şi învoiri plătite, concedii fără plata,  bilete de 
odihnă, tratament şi recuperare, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordinul nr. 485 din 19 mai 2008 privind aprobarea Regulamentului general pentru trageri al 
Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, cu modificările și completările ulterioare. 

 Legea nr. 258 din 19 iulie 2007 privind practica elevilor şi studenţilor, cu modificările și completările 
ulterioare. 

 Hotărârea Guvernului 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. 

 Ordonanța Guvernului nr. 129 din 31 august 2000 (republicată) privind formarea profesională a 
adulților, cu modificările și completările ulterioare. 

 Legea nr. 1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare. 

 Legea nr. 105/04.07.2012 privind detașarea experților naționali la instituțiile și organismele Uniunii 
Europene, cu modificările și completările ulterioare. 

 Normele metodologice din 19 ianuarie 2016 pentru stabilirea atribuţiilor structurilor Ministerului 
Afacerilor Interne în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 105/2012 privind detaşarea experţilor 



naţionali la instituţiile şi organismele Uniunii Europene aprobate prin Ordinul nr. 8 din 19 ianuarie 
2016, cu modificările și completările ulterioare. 

  

NOTĂ: 

*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. 

  

 


