
TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA 

recomandate candidaților înscriși la concursul organizat în vederea ocupării unui număr de 81 de posturi 

vacante de agent de poliție din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române – specialitatea 

„operațiuni speciale”, prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare 

cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale 

  

I. PREGĂTIRE GENERALĂ 

  

CAP. I. A. NOȚIUNI GENERALE 

Tematica 

 Constituția României – Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor; 

Autoritățile publice; Integrarea euroatlantică; 

 Organizarea, funcționarea Ministerului Afacerilor Interne; 

 Organizarea, funcționarea și atribuțiile Poliției Române; 

 Strategia Națională de Apărare a Țării 2020-2024; 

 Activitatea de planificare structurală și management organizatoric în unitățile Ministerului 

Afacerilor Interne; 

 Programul de lucru al polițiștilor, formele de organizare și acordarea repausului săptămânal; 

 Organizarea și executarea controalelor în M.A.I.; 

 Asigurarea ordinii și siguranței publice; 

 Uzul de armă. 

  

Bibliografie 

 Constituția României din 21 noiembrie 1991, republicată; 

 O.U.G. nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea M.A.I.; 

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

 H.G. nr. 22/2020 pentru aprobarea Strategiei Naționale de Apărare a Țării 2020-2024; 



 O.M.A.I. nr. 105/2013 privind activitatea de planificare structurală și management organizatoric 

în unitățile M.A.I.; 

 O.M.A.I. nr. 577/2008 privind programul de lucru al polițiștilor, formele de organizare  a acestuia 

și acordarea repausului săptămânal; 

 O.M.A.I. nr. 138/2016 privind organizarea și executarea controalelor în M.A.I.; 

 O.U.G. nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea MAI; 

 Legea nr. 192/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul ordinii 

și siguranței publice; 

 Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc și al munițiilor; 

CAP. I. B. RESURSE UMANE 

Tematica 

 Statutul polițistului – Drepturile, îndatoririle și restrângerea exercițiului unor drepturi sau 

libertăți ale polițistului; Recompense, răspunderea juridică și sancțiuni; Evaluarea de serviciu; 

Modificarea și suspendarea raportului de serviciu al polițistului; Încetarea raporturilor de 

serviciu ale polițiștilor; 

 Codul de etică și deontologie al polițistului; 

 Activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I. – Activitățile de 

analiză a postului și de întocmire a fișei postului; Formarea profesională a polițiștilor; Perioada 

de stagiu, perioada de probă, definitivarea în profesie și exercitarea tutelei profesionale; 

Proceduri privind nașterea, modificarea, suspendarea și încetarea raporturilor de serviciu ale 

polițiștilor; 

 Activitățile de educație fizică și sport în M.A.I.; 

 Activitățile privind sănătatea și securitatea în muncă; 

 Condițiile și modalitatea de aprobare a decontării cheltuielilor de transport pentru polițiști; 

 Condițiile în baza cărora polițistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii și învoiri 

plătite, concedii fără plată, acordarea biletelor de odihnă, tratament și recuperare; 

 Condițiile de acordare/neacordare/încetare a compensației lunare pentru chirie cuvenite 

polițiștilor. 

  

Bibliografie 



 Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului; 

 H.G. 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; 

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

 O.M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție 

ale M.A.I.; 

 O.M.A.I. nr. 154/2004 privind activitățile de educație fizică și sport în M.A.I.; 

 Legea nr. 319/2006 privind sănătatea și securitatea în muncă; 

 H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii 

securității și sănătății în muncă nr. 319/2006; 

 H.G. nr. 1292/2003 privind drepturile de transport ale polițiștilor, elevilor și studenților din 

instituțiile de învățământ pentru formarea polițiștilor; 

 O.M.A.I. nr. 51/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor 

de transport în unele situații în care cadrele militare, polițiștii și personalul civil se deplasează la 

și de la locul de muncă; 

 H.G. nr. 1578/2002 privind condițiile în baza cărora polițistul are dreptul la concedii de odihnă, 

concedii de studii și învoiri plătite, concedii fără plată, tratament și recuperare; 

 OMAI nr. 438/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Hotărârii 

Guvernului nr. 1578/2002; 

 H.G. nr. 284/2005 privind stabilirea cuantumului și condițiilor de acordare a compensației lunare 

pentru chirie cuvenite polițiștilor. 

  

CAP. I. C.  REDACTAREA, GESTIONAREA ȘI CIRCUITUL DOCUMENTELOR; PROTECȚIA INFORMAȚIILOR 

CLASIFICATE ȘI A DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Tematica 

 Redactarea, gestionarea și circuitul documentelor; 

 Protecția informațiilor clasificate – principii; definiții; informații secrete de stat: acces, obligații, 

răspunderi, sancțiuni; 

 Standardele naționale de protecție a informațiilor clasificate în România: 



 Termeni; 

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

nivelurilor de secretizare; 

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

transportul, transmiterea și distrugerea informațiilor clasificate; 

 Protecția și libera circulația datelor cu caracter personal; 

 Accesul liber la informațiile de interes public. 

  

Bibliografie 

 Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 118/2021 privind redactarea și gestionarea 

documentelor neclasificate, circuitul și promovarea corespondenței la nivelul M.A.I.; 

 Procedura privind redactarea, gestionarea documentelor neclasificate, clasificate și circuitul 

documentelor în structurile I.G.P.R. nr. PRO-PG 01/2009, revizuită; 

 Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate; 

 H.G. nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu; 

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

clasificate în România; 

 O.M.A.I. nr. 810 din 23.09.2005 pentru aprobarea Normelor de aplicare a standardelor naționale 

de protecție a informațiilor clasificate în sistemele informatice și de comunicații INFOSEC în 

instituțiile M.A.I.; 

 Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare 

a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor); 

 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public; 

 H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 

privind liberul acces la informațiile de interes public. 

  

CAP. II – PREGĂTIREA DE SPECIALITATE 

Tematica 



 Legea penală și limitele ei de aplicare; Infracțiunea; Pedepsele; Cauzele care înlătură 

răspunderea penală; Înțelesul unor termeni sau expresii în legea penală; 

 Infracțiuni contra persoanei; Infracțiuni contra patrimoniului; Infracțiuni privind autoritatea și 

frontiera de stat; Infracțiuni contra înfăptuirii justiției; Infracțiuni de corupție și de serviciu; 

 Participanții în procesul penal; 

 Probele și mijloacele de probă, procedee probatorii; 

 Urmărirea penală: dispoziții generale, sesizarea organelor de urmărire penală, conducerea și 

supravegherea activității organelor de cercetare penală de către procuror, efectuarea urmăririi 

penale; 

 Organizarea și funcționarea poliției judiciare; 

 Metode speciale de supraveghere sau cercetare; 

 Accesul la date al autorităților; 

 Cooperarea judiciară internațională în materie penală – Dispoziții generale, Dispoziții privind 

cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene în aplicarea Deciziei-cadru nr. 2002/584/JAI 

a Consiliului Uniunii Europene din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și 

procedurile de predare între statele membre, Asistența judiciară în materie penală; 

 Cooperarea polițienească internațională; 

 Cooperarea cu Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii 

(Europol); 

 Sistemul de Informații Schengen și Sistemul Informatic Național de Semnalări; 

 Activitățile de relații internaționale la nivelul M.A.I.; 

 Cap. XI – Percheziția, Cap. XV – Constatarea infracțiunilor flagrante, Cap. XVI – Deontologia 

organelor de urmărire penală; 

 Cap. V – Ancheta judiciară din perspectivă psihologică. 

  

Bibliografie 

 Codul Penal (Legea nr. 286/2009); 

 Codul de Procedură Penală (Legea nr. 135/2010); 



 O.U.G. nr. 6/2016 privind unele măsuri pentru punerea în executare a mandatelor de 

supraveghere tehnică dispuse în procesul penal; 

 Legea nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare; 

 O.U.G. nr. 78/2016 pentru organizarea și funcționarea Direcției de Investigare a Infracțiunilor de 

Criminalitate Organizată și Terorism, precum și pentru modificarea și completarea unor acte 

normative; 

 O.U.G. nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție; 

 Ordinul viceprim-ministrului pentru securitate națională, ministrul afacerilor interne și 

procurorului general al P.Î.C.C.J. nr. 56/2014 – 12/C/2014 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind înregistrarea, evidența unitară, circuitul sesizărilor penale și coordonarea 

administrativă a activităților dispuse organelor de poliție de către procuror; 

 Dispoziția I.G.P.R. nr. 76/22.12.2014 privind activitatea de înregistrare a dosarelor penale și a 

dispozițiilor procurorului. 

 Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în 

sectorul comunicațiilor electronice; 

 Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, republicată; 

 O.U.G. nr. 103/2006 privind unele măsuri pentru facilitarea cooperării polițienești 

internaționale, republicată; 

 Legea nr. 250/2010 privind ratificarea Convenției pentru stabilirea Centrului Sud-Est European 

de Aplicare a Legii, încheiată la București la 9 decembrie 2009 și semnată de România, la aceeași 

dată; 

 O.G. nr. 30/2013 privind crearea cadrului instituțional necesar în vederea funcționării Centrului 

Sud-Est European de Aplicare a Legii; 

 Legea nr. 56/2018 privind cooperarea autorităților publice române cu Agenția Uniunii Europene 

pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol); 

 Legea nr. 141/2010 privind înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului informatic 

Național de Semnalări și participarea României la Sistemul de Informații Schengen, republicată; 

 O.M.A.I. nr. 143/2015 privind activitățile de relații internaționale și de afaceri europene la 

nivelul M.A.I.; 

 Tratat de tactică criminalistică, Constantin Aionitoaie, Vasile Berchesan, Tudorel Butoi, editura 

Carpați, 1992, București; 



 Psihologie judiciară, Nicolae Mitrofan, Voicu Zdrenghea, Tudorel Butoi, Editura Casa de Editură și 

Presa Sansa, 1994, București. 

  

PRECIZĂRI: 

1. Actele normative prevăzute în bibliografia recomandată candidaților vor fi studiate în forma 

actualizată la data publicării anunțului de concurs; 

2. Actele normative menționate în bibliografie și pentru care nu sunt specificate capitole sau 

titluri, vor fi studiate în totalitate. 

 


