
TEMATICA  ȘI  BIBLIOGRAFIA 

pentru ocuparea unui post vacant de agent de poliție - specialitatea intendență, unui post vacant 
de agent de poliție – specialitatea tehnic și a 7 posturi vacante de agent de poliție (conducător 

auto) - specialitatea tehnic, existente la nivelul Serviciului Administrativ din cadrul I.G.P.R., prin 
încadrare directă pentru reducerea deficitului de polițiști din structurile Poliției Române, a 

persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale 

  

  

A. Pentru ocuparea funcțiilor de agent - intendență 

I. TEMATICA GENERALĂ: 

  

  

1.  Organizarea și funcționarea Poliției Române 
2. Codul de etică și deontologie al polițistului 
3. Drepturile, îndatoririle și restrângerea exercițiului unor drepturi sau libertăți ale polițistului 
4. Recompensele, răspunderea juridică și sancțiunile aplicabile polițiștilor 
5. Organizarea și asigurarea accesului la informațiile de interes public 
6. Reglementarea activității de soluționare a petițiilor 
7. Protecția informațiilor clasificate 
8. Clasificarea și declasificarea informațiilor. Măsuri minime de protecție specifice claselor și nivelurilor 

de secretizare 
9. Organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului în unitățile M.A.I. 
10. Disponibilizarea/scoaterea din funcțiune, declasarea, valorificarea și casarea bunurilor în unitățile 

M.A.I. 
11. Organizarea și desfășurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din funcțiune, precum 

și a celor scoase din rezervele proprii, aflate în administrarea M.A.I. 
12. Duratele normale de funcționare ale mijloacelor/activelor fixe potrivit Catalogului aprobat prin H.G. 

nr. 2139/2004 
13.  Răspunderea materială a militarilor și a personalului M.A.I. pentru pagubele produse Ministerului 

Afacerilor Interne 
14.  Dispoziții generale cu privire la evaluarea de serviciu a polițiștilor, etapele realizării evaluării de 

serviciu a polițiștilor, prevederi referitoare la modul de soluționare a contestației.  

  

II. BIBLIOGRAFIE GENERALĂ: 

  

1. Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările 

ulterioare; 



2. Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, 

republicată, cu completările ulterioare; 

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

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

modificările și completările ulterioare; 

5. OG nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu 

 modificările și completările ulterioare; 

6. OG nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, cu modificările 

și completările ulterioare; 

7. Hotărârea de Guvern nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al polițistului; 

8. Hotărârea de Guvern 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; 

9. Hotărârea de Guvern nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a 
informațiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare; 

10.  OMAI nr. 231/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și efectuarea 
inventarierii patrimoniului în unitățile M.A.I.; 

11.  IMAI nr. 167/2009 privind scoaterea din funcțiune, valorificarea și casarea bunurilor în unitățile 
M.A.I., cu modificările și completările ulterioare; 

12.  Hotărârea de Guvern nr. 81/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și 
desfășurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din funcțiune, precum și a celor 
scoase din rezervele proprii, aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, cu 
modificările și completările ulterioare; 

13.  Hotărârea Guvernului României nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și 
duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare; 

14.  OMAI nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale 
Ministerului Afacerilor Interne; 

15.  IMAI nr. 114/2013 privind răspunderea materială a personalului pentru pagubele produse 
Ministerului Afacerilor Interne. 

                        



III. TEMATICA DE SPECIALITATE 

  

1. Reguli pentru aplicarea normelor privind echiparea polițiștilor; 
2. Descrierea și portul uniformelor de poliție; 
3. Stocurile de rezervă ce se creează pentru articolele de echipament; 
4. Norme pentru echiparea ofițerilor și a agenților de poliție; 
5. Interdicții în privința producerii și comercializării echipamentului specific Poliției și sancțiunile 

aplicabile în cazul încălcării prevederilor legale referitoare la producerea și comercializarea 
echipamentului; 

6. Achiziția și utilizarea uniformelor de poliție la activități culturale sau filmări; 
7. Reguli privind utilizarea și destinația echipamentului atipic care nu mai corespunde prevederilor 

legislației incidente în vigoare; 
8. Drepturile de hrană în timp de pace ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine 

publică și siguranță națională; 
9. Aprovizionarea cu rechizite de birou, cazarmament, echipament de protecție și lucru în unitățile 

M.A.I.. 

  

  

  

     IV. BIBLIOGRAFIE DE SPECIALITATE 

  

1. Ordinul M.A.I. nr. 236 din 30.09.2009 privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea și portul 
uniformelor de poliție, precum și a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea polițiștilor, 
cu modificările și completările ulterioare; 

2. H.G. nr. 1061 din 25.09.2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor 
distinctive, insignei și documentului de legitimare pentru polițiști, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

3. Ordonanța Guvernului nr. 26 din 22.07.1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace ale 
personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională şi ale 
persoanelor private de libertate, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

4. Ordinul MIRA nr. 503 din 30.05.2008 privind asigurarea structurilor și efectivelor cu materiale de 
resortul echipamentului, de întreținere și alte materiale specifice, cu modificările și completările 
ulterioare; 

  

  

B. Pentru ocuparea funcțiilor de agent - tehnic 

I. TEMATICA GENERALĂ: 

  



1. Organizarea și funcționarea Poliției Române 
2. Codul de etică și deontologie al polițistului 
3. Drepturile, îndatoririle și restrângerea exercițiului unor drepturi sau libertăți ale polițistului 
4. Recompensele, răspunderea juridică și sancțiunile aplicabile polițiștilor 
5. Organizarea și asigurarea accesului la informațiile de interes public 
6. Reglementarea activității de soluționare a petițiilor 
7. Protecția informațiilor clasificate 
8. Clasificarea și declasificarea informațiilor. Măsuri minime de protecție specifice claselor și nivelurilor 

de secretizare 
9. Organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului în unitățile M.A.I. 
10. Disponibilizarea/scoaterea din funcțiune, declasarea, valorificarea și casarea bunurilor în unitățile 

M.A.I. 
11. Organizarea și desfășurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din funcțiune, precum 

și a celor scoase din rezervele proprii, aflate în administrarea M.A.I. 
12. Duratele normale de funcționare ale mijloacelor/activelor fixe potrivit Catalogului aprobat prin H.G. 

nr. 2139/2004 
13.  Răspunderea materială a militarilor și a personalului M.A.I. pentru pagubele produse Ministerului 

Afacerilor Interne 
14.  Dispoziții generale cu privire la evaluarea de serviciu a polițiștilor, etapele realizării evaluării de 

serviciu a polițiștilor, prevederi referitoare la modul de soluționare a contestației.  

  

II. BIBLIOGRAFIE GENERALĂ: 

  

1. Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările 

ulterioare; 

2. Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, 

republicată, cu completările ulterioare; 

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

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

modificările și completările ulterioare; 

5. OG nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, cu 

 modificările și completările ulterioare; 

6. OG nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, cu modificările 

și completările ulterioare; 

7. Hotărârea de Guvern nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al polițistului; 



8. Hotărârea de Guvern 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; 

9. Hotărârea de Guvern nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a 
informațiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare; 

10.  OMAI nr. 231/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și efectuarea 
inventarierii patrimoniului în unitățile M.A.I.; 

11.  IMAI nr. 167/2009 privind scoaterea din funcțiune, valorificarea și casarea bunurilor în unitățile 
M.A.I., cu modificările și completările ulterioare; 

12.  Hotărârea de Guvern nr. 81/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și 
desfășurarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor scoase din funcțiune, precum și a celor 
scoase din rezervele proprii, aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, cu 
modificările și completările ulterioare; 

13.  Hotărârea Guvernului României nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și 
duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare; 

14.  OMAI nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale 
Ministerului Afacerilor Interne; 

15.  IMAI nr. 114/2013 privind răspunderea materială a personalului pentru pagubele produse 
Ministerului Afacerilor Interne. 

  

III. TEMATICA DE SPECIALITATE 

  

1. Regimul armelor și al munițiilor 
2. Regulamentul general pentru trageri al M.A.I. 
3. Înzestrarea și completarea dotării cu autovehicule 
4. Înregistrarea, înmatricularea și radierea din evidență a autovehiculelor 
5. Planificarea, organizarea și realizarea exploatării autovehiculelor 
6. Organizarea și efectuarea reparării autovehiculelor 
7. Prevenirea evenimentelor tehnice și a accidentelor de circulație 
8. Consumul normat de carburanți. Norma de consum lubrifianți. Norma de exploatare a bateriilor de 

acumulatori pentru autovehicule. Norma de exploatare a anvelopelor. Norma de folosire a lichidului 
antigel 

9. Principii în achiziții  publice. Comisia de evaluare și modul de  lucru al acesteia. Procesul de 
verificare și evaluare a ofertelor; 

  

IV. BIBLIOGRAFIE DE SPECIALITATE 

  



1. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 
2. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

3. Hotărârea de Guvern nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

4. OMAI nr. 599/2008 pentru aprobarea Normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule a 
structurilor M.A.I. 

5. OMIRA nr. 485/2008 privind aprobarea Regulamentului general pentru trageri al M.A.I., cu 
modificările și completările ulterioare;; 

  

  

  

  

*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. 

 


