
TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA 

recomandate candidaților înscriși la concursul de încadrare din sursă externă  organizat în 
vederea ocupării unor posturi de agenți de poliție, profilul Poliție Rutieră 

  

  

Capitolul I - NOŢIUNI GENERALE 

  

BIBLIOGRAFIE* ȘI TEMATICĂ: 

  

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

modificările şi completările ulterioare 

- organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Poliţiei Române. 

 Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare 

            - drepturile, îndatoririle şi restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi ale poliţistului; 

            - recompensele, răspunderea juridică şi sancţiunile aplicabile poliţiştilor; 

            - încetarea raporturilor de serviciu ale poliţiştilor. 

 Hotărârea Guvernului nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al 
poliţistului 

            - etica şi deontologia poliţienească. 

 Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi 
completările ulterioare 

            - regimul juridic al contravenţiilor. 

 Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, 
cu modificările şi completările ulterioare 

            - reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor. 

  

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



- categoriile de informaţii care sunt exceptate de la accesul liber al cetăţenilor. 

 Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire 
socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată 

- sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice. 

 Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările 
ulterioare 

- dispoziții generale; 

- informaţii secrete de stat; 

- informaţii secrete de serviciu; 

- obligații, răspunderi și sancțiuni. 

 Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secret de serviciu 

- protecţia informaţiilor secret de serviciu. 

 Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea standardelor naţionale de protecţie a 
informaţiilor  clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare 

- clasificarea informaţiilor; 

- accesul la informaţii clasificate; 

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

 Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare 

- infracţiunea; 

- infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice. 

 Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală cu modificările şi completările 

ulterioare 

- participanţii în procesul penal; 

- probe, mijloace de probe și procedeele probatorii; 

- măsurile preventive; 

- citarea, comunicarea actelor procedurale şi mandatul de aducere. 

  



           Ÿ  Ordinul ministrului afacerilor interne  nr. 33/2020 privind activităţile de soluţionare a 

petiţiilor, primire în audienţă şi consiliere a cetăţenilor în Ministerul Afacerilor Interne 

- activităţile de soluţionare a petiţiilor, primire în audienţă şi consiliere a cetăţenilor în Ministerul 
Afacerilor Interne. 

  

*Se va studia legislaţia actualizată la zi, cu modificările şi completările intervenite până la 
data publicării anunţului privind organizarea concursului. 

  

Capitolul II - POLIŢIE RUTIERĂ 

  

BIBLIOGRAFIE* ȘI TEMATICĂ: 

  

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

- dispoziții generale; 

- condiţiile privind circulaţia vehiculelor şi controlul acestora; 

- conducătorii de vehicule; 

- semnalizarea rutieră; 

- reguli de circulaţie; 

- răspunderea contravenţională; 

            - căile de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei. 

 Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006, cu modificările şi completările ulterioare 

- dispoziții generale 

- vehiculele; 

- semnalizarea rutieră; 

- reguli de circulaţie; 



- circulaţia autovehiculelor cu mase şi/sau gabarite depăşite ori care transportă mărfuri sau produse 
periculoase; 

- sancţiuni contravenţionale şi măsuri tehnico-administrative. 

 Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, cu modificările 
și completările ulterioare; 

  - autorizarea și efectuarea transportului în regim de taxi sau în regim de închiriere; 

 - autovehicule taxi; 

 - obligațiile transportatorilor autorizați, ale dispeceratelor taxi, ale taximetriștilor și ale clienților cu 
privire la desfășurarea operațiunilor de transport în regim de taxi; 

- sancțiuni și contravenții. 

 Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii 
produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie, cu modificările ulterioare; 

- obiectul și domeniul de aplicare; 

 - verificarea asigurării RCA; 

      - sancțiuni. 

 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2019 privind activităţile de transport alternativ cu 
autoturism şi conducător auto, cu modificările ulterioare; 

- activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto. 

 Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de 
trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, cu modificările și completările 
ulterioare. 

- aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România. 

 Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare 

- dispoziţii generale; 

- controlul respectării prevederilor privind regimul drumurilor, constatarea contravenţiilor şi aplicarea 
sancţiunilor. 

  

 


