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  MINISTERUL AFACERILOR INTERNE        Anexa 6 la 

DIRECŢIA GENERALĂ DE PAŞAPOARTE                   Anunțul nr. 3052666/6 din 21.10.2021 

               COMISIA DE CONCURS 

 

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA 

pentru concursul ce se va desfășura în data de 06.12.2021, organizat în vederea  

ocupării, prin încadrare directă, a unui post de execuție (ofițer de poliție – specialitatea resurse umane) 

vacant la Serviciul Resurse Umane din cadrul Direcției Generale de Pașapoarte 

 

Tematica: 

 

1. Etica şi deontologia polițistului. 

2. Statutul polițistului : Selecționarea și pregătirea polițiștilor; Modificarea şi suspendarea raportului de 

serviciu al polițistului; Ocuparea posturilor vacante; Drepturile polițistului; Îndatoririle polițistului; 

Restrângerea exercițiului unor drepturi şi libertăți; Recompense; Răspunderea juridică şi sancțiuni; 

Încetarea raporturilor de serviciu ale polițiștilor. 

3. Activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție din MAI: Condiții legale şi cerințe de 

ocupare a posturilor prevăzute pentru încadrarea în funcții de polițist prin reîncadrare ca polițist, încadrare 

directă sau transfer din cadrul instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate națională; 

Selecționareacandidaților pentru ocuparea posturilor vacante; Organizarea concursurilor pentru ocuparea 

posturilor vacante, constituirea şi atribuțiile comisiilor şi subcomisiilor; Acordarea gradelor profesionale; 

Proceduri privind nașterea, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale polițiștilor; 

Competențele de gestiune a resurselor umane. 

4. Încheierea contractului individual de muncă. 

5. Condițiile în baza cărora polițistul are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii, învoiri plătite, 

concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament și recuperare. 

6. Organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de pașapoarte. Atribuțiile Direcției Generale de 

Pașapoarte. 

7. Regimul juridic al actelor de stare civilă, al evidenței, domiciliului, reședinței și actelor de identitate ale 

cetățenilor români. 

8. Infracțiuni de corupție și de serviciu. 

9. Falsuriîn înscrisuri. 

10. Liberul acces la informațiile de interes public. 

11. Activitatea de soluționare a petițiilor. 

12. Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date: Principii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal; Legalitatea 

prelucrării; Condiții privind consimțământul; Prelucrarea de categorii special de date cu caracter personal; 

Responsabilitatea operatorului; Desfășurarea activității de prelucrare sub autoritatea operatorului sau a 

persoanei împuternicite de operator. 

13. Protecțiainformațiilor clasificate. 

14. Protecția informațiilor secrete de serviciu. 

15. Standardele naționale de protecție a informațiilor clasificate în România: Clasificarea şi declasificarea 

informațiilor. Măsuri minime de protecție specifice claselor şi nivelurilor de secretizare.Reguli generale 

privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi 

distrugerea informațiilor clasificate. 
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Bibliografie*: 

 

1. Hotărârea Guvernului nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de eticăşi deontologie al polițistului; 

2. Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului;  

3. Hotărârea Guvernului nr. 725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV din Legea  

nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, referitoare la acordarea recompenselor şi răspunderea 

disciplinară a polițiștilor; 

4. Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în 

unitățile de politie ale Ministerului Afacerilor Interne; 

5. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat; 

6. Hotărârea Guvernului nr. 1.578 din 18 decembrie 2002 privind condițiile în baza cărora polițistul are 

dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii şi învoiriplătite, concedii fără plata, bilete de odihnă, 

tratament şi recuperare 

7. Ordonanța Guvernului nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea şi funcționarea serviciilor publice 

comunitare pentru eliberarea şi evidenta pașapoartelor; 

8. Legea nr. 119/1996 privind actele de stare civilă, republicată; 

9. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de 

identitate ale cetățenilor români, republicată; 

10. Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal; 

11. Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție; 

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

13. Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

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

14. Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată 

prin Legea nr. 233/2002; 

15. Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 33/2020 privind activitățile de soluționare a petițiilor, primire în 

audiență şi consiliere a cetățenilor în Ministerul Afacerilor Interne; 

16. Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protecția datelor);  

17. Legea nr.182/2002 privind protecțiainformațiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare; 

18. Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor 

clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare;  

19. Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecțiainformațiilor secrete de serviciu. 

 

*NOTĂ: Se studiază legislația în vigoare, actualizată, cu toate modificările și completările 

legislative intervenite până în ziua desfășurării concursului.  

 

COMISIA DE CONCURS: 

 

PREŞEDINTE:  

Comisar-șef de polițieNASTASĂ COSTEL-FLORIN   ___________________ 

 

MEMBRI: 

Comisar-șefde poliție DIACONU DAN    ___________________ 
 

 Comisar-șef de poliție BADEA ANDREEA-SIMONA   ___________________ 

http://10.63.100.106/Eurolegis/eurolegisIE/cautare/index1.jsp?intralegis_id=61026

