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TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
pentru concursul organizat în vederea trecerii în corpul ofiţerilor de poliţie a agenţilor de poliţie –
specialitatea informatică la Serviciile Publice Comunitare pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor
Simple Brașov, Bacău, Hunedoara și Iași

Tematica
1. Organizarea şi funcţionarea Serviciilor Publice Comunitare pentru Eliberarea şi Evidenţa
Paşapoartelor Simple;
2. Documente de calătorie în străinate:
- Stocarea datelor
- Pașapoprtul simplu electronic și pașaportul simplu temporar
3. Statutul poliţistului – Drepturile, îndatoririle şi restrângerea exerciţiului unor drepturi sau
libertăţi ale poliţistului. Recompense, răspunderea juridică şi sancţiuni;
4. Codul de etică şi deontologie al poliţistului – Normele de conduită profesională a
politistului;
5. Informaţiile clasificate. Definirea, clasificarea şi protecţia lor. Reguli generale privind
păstrarea şi manipularea informaţiilor clasificate;
6. Reţele de calculatoare:
- Utilizările reţelelor de calculatoare
- Hardware-ul rețelei
- Transferul datelor prin rețea
- Protocoale de transport
- Modele de referință
7. Securitatea rețelelor:
- securitatea comunicației
- protocoale de autentificare
- securitatea WEB-ului
8. Noţiuni fundamentale despre calculatoare:
- Procesoare
- Memorie primară/secundară
- Terminale intrare/ieșire
- Nivelul sistemului de operare
9. Administrare Microsoft Windows 7:
- Lucrul cu programele Windows
- Gestionarea fișierelor și directoarelor
- Setarea conturilor de utilizator și gestionarea securității
- Gestionarea fișierelor într-o rețea
- Întreținerea computerului

Bibliografie
1. Ordonanţa Guvernului României nr. 83/2001 privind înfiinţarea serviciilor publice
comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, cu modificările şi
completările ulterioare;
2. Hotărârea Guvernului României nr. 1693/2004 privind modul de organizare şi funcţionare
serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple;
3. Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu
modificările şi completările ulterioare;

4. Anexa la Hotărârea Guvernului României nr. 94/2006 pentru aprobarea normelor
metodologice de aplicare a legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor
români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare – secțiunea a 2-a;
5. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Hotărârea Guvernului României nr. 991/2005 privind Codul de etică şi deontologie al
poliţistului;
7. Hotărârea Guvernului României nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de
protecţie a informaţiilor clasificate în România;
NOTĂ: Se studiază legislația actualizată, cu toate modificările legislative intervenite.

8. Rețele de calculatoare, Andrew S. Tanenbaum, ediția a IV-a, editura Byblos, 2003 – varianta în
format electronic: http://www.slideshare.net/razvic91/retele-de-calculatoareeditiaa4a
9. Organizarea structurată a calculatoarelor, Andrew S. Tanenbaum, editia a IV-a, editura
Byblos, 2004
10. Microsoft Windows 7 – Steve Johnson, Perspection Inc., Editura Niculescu, 2013.

