
TEMATICA  ȘI  BIBLIOGRAFIA 

pentru ocuparea posturilor din specialitatea reținere și arestare preventivă prin încadrare directă 
din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc 

condiţiile legale 

  

  

Capitolul I - Pregătire generală 

TEMATICA: 

 Organizarea, funcţionarea, atribuţiile Poliţiei Române și drepturile și obligațiile polițiștilor; 

BIBLIOGRAFIE: 

Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată  (Capitolul II, 
III și V). 

  

  

TEMATICA: 

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

 Recompense, răspunderea juridică şi sancţiuni; 
 Încetarea raporturilor de serviciu ale poliţiştilor; 

BIBLIOGRAFIE: 

Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului cu modificările şi completările ulterioare; (Capitolul III, 
IV și V); 

Hotărârea Guvernului nr. 725/2015 pentru stabilirea  normelor de aplicare a cap. IV din Legea nr. 
360/2002 privind Statutul poliţistului, referitoare la acordarea recompenselor şi răspunderea 

disciplinară a poliţiştilor – integral; 

  

  

TEMATICA: 

 Domeniul de aplicare și principii generale; 
 Normele de conduită profesională a polițistului; 

BIBLIOGRAFIE: 



Hotărârea Guvernului nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului ( 
Anexă Codul de Etică și deontologie a polițistului - Capitolul  I și II). 

  

  

DREPT PENAL ŞI DREPT PROCESUAL PENAL 

TEMATICA: 

Codul Penal - Partea generală și partea specială 

 Legea penală și limitele ei de aplicare (art. 1 – art. 14); 
 Infracțiunea: Dispoziții generale (art. 15 – art. 17), cauzele justificative (art. 18 – art. 22), cauzele de 

neimputabilitate (art. 23 – art. 31); 

 Infracțiuni de corupție și de serviciu (art. 289 – art. 292, art. 296 – art. 305); 
 Infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice (art. 334 – art. 341); 

Codul de procedură penală - Partea generală și partea specială 

 Măsurile preventive și alte măsuri măsuri procesuale : Reținerea (art. 209 – art. 210), Arestarea 
preventivă (art. 223 – art. 228; art. 230 și art. 240); 

 Încetarea de drept a măsurilor preventive (art. 241); 
 Sesizarea organelor de urmărire penală (art. 288 – art. 293); 

BIBLIOGRAFIE 

Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare [art. 1 – art. 14, 
art. 15 – art. 17, art. 18 – art. 22, art. 23 – art. 31, art. 289 – art. 292, art. 296 – art. 305 și art. 334 – 
art. 341]; 

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

[art. 209 – art. 210, art. 223 – art. 228, art. 230, art. 240, art. 241, art. 288 – art. 293]; 

  

Capitolul II – Circulaţia pe drumurile publice 

TEMATICA: 

- Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile 
publice, , republicată ,cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1391 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare 
a Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

BIBLIOGRAFIE: 



- Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 195 din 12 decembrie 2002, privind circulaţia pe drumurile 
publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - integral; 

- Hotărârea Guvernului nr. 1391 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare 
a Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, privind circulaţia pe drumurile publice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare - integral; 

  

  

Capitolul III - Reținere și arestare preventivă 

TEMATICA: 

 Dispoziții generale (art. 2 – art. 7); 
 Siguranța penitenciarelor (art. 16, art. 18 - art. 21); 
 Condițiile de detenție (art. 45 și art. 46); 
 Obligațiile persoanelor condamnate (art. 81); 
 Interdicțiile persoanelor condamnate (art. 82); 

 Recompense, abateri și sancțiuni disciplinare (art. 98, art. 100 - art. 102); 
 Executarea măsurilor preventive privative de libertate în centrele de reținere și arestare preventivă 

(art. 107 – art. 119); 
 Infracțiuni și contravenții (art. 185 – art. 186); 

BIBLIOGRAFIE: 

Legea nr. 254/2013 Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor  privative de 

libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările 
ulterioare (art. 2 – art. 7, art. 16, art. 18 - art. 21, art. 45, art. 46, art. 81, art. 82, art. 98, art. 100 - art. 
102, art. 107 – art. 119 și art. 185 – art. 186); 

  

  

TEMATICA: 

 Dispoziții generale (art. 1 și art. 2); 
 Siguranța penitenciarelor (art. 15 – art. 21); 
 Executarea măsurilor preventive privative de libertate în centrele de reținere și arestare preventivă 

(art. 231 – art. 266); 

BIBLIOGRAFIE: 

H.G. nr. 157/2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind 
executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul 
procesului penal, cu modificările și completările ulterioare (art. 1 - art. 2, art. 15 – art. 21, art. 231 – 

art. 266 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 157/2016); 

  



  

  

TEMATICA: 

- Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea centrelor de reţinere şi arestare preventivă, 
precum şi măsurile necesare pentru siguranţa acestora, cu modificările și completările ulterioare 

aprobat prin Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 14 din 9 februarie 2018; 

  

  

BIBLIOGRAFIE: 

Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 14 din 9 februarie 2018 pentru aprobarea Regulamentului 
privind organizarea şi funcţionarea centrelor de reţinere şi arestare preventivă, precum şi măsurile 
necesare pentru siguranţa acestora, cu modificările și completările ulterioare – integral. 

  

  

  

*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. 

 


