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Document care conţine date cu caracter personal protejate de dispoziţiile legale aplicabile domeniului de protecţie a datelor personale! 

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

DIRECŢIA GENERALĂ DE PAŞAPOARTE 

 
COMISIA DE CONCURS 

   

 

   

 

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA 

pentru concursul ce se va desfăşura în data de 21.12.2021, organizat în vederea ocupării, prin 

încadrare directă, a postului vacant de ofițer principal I la Biroul Validare Date şi Asistenţă Tehnică 

Producţie, prevăzut la poziţia 308 din statul de organizare al Direcţiei Generale de Paşapoarte 

 

 

Tematica - specialitatea pașapoarte 

 

1. Ministerul Administrației și Internelor - organ de specialitate al administrației publice centrale. 

Organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor. Atribuții și funcții; 

2. Organizarea și funcționarea Direcției Generale de Pașapoarte și a serviciilor publice comunitare 

de pașapoarte;  

3. Statutul polițistului – Drepturile,îndatoririleși restrângerea exercițiului unor drepturi sau libertăți 

ale polițistului.Recompense, răspunderea juridică și sancțiuni; 

4. Codul de etică și deontologie al polițistului – Normele de conduită profesională a polițistului; 

5. Organizarea și asigurarea accesului la informațiile de interes public; 

6. Protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a 

acestor date; 

7. Informațiile clasificate. Definirea, clasificarea și protecția lor. Reguli generale privind păstrarea și 

manipularea informațiilor clasificate; 

8. Forma, conținutul și elementele de siguranță ale pașapoartelor românești; 

9. Lucrul cu bazele de date relaționale.  

10. Utilizarea sistemelor/limbajelor: Oracle Instance si Oracle Database, SQL, PL/SQL, SQL Tuning. 

11. Pachetul Microsoft Office (Excel). 

 

 

Bibliografie - specialitatea pașapoarte 

 

1. Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea 

Ministerului Afacerilor Interne; 

2. Hotărârea Guvernului României nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele 

Ministerului Afacerilor Interne; 

3. Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate; 

4. Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind 

punerea în circulație a pașapoartelor electronice, precum și producerea altor documente de călătorie; 

5. Hotărârea Guvernului României nr. 1319/2008 privind organizarea și funcționarea Centrului 

Național Unic de Personalizare a Pașapoartelor Electronice; 

6. Ordonanța Guvernului României nr. 83/2001 privind înființarea serviciilor publice comunitare 

pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple; 

Anexa 6 la  

Anunțul nr. 3052690/6 din 22.10.2021 
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7. Hotărârea Guvernului României nr. 1693/2004 privind modul de organizare și funcționare 

serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple;  

8. O.M.A.I. nr. 288 din 20 decembrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Direcției Generale de Pașapoarte; 

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

10. Hotărârea Guvernului României nr. 991/2005 privind Codul de etică și deontologie al polițistului; 

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

12. 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); 

13. Hotărârea Guvernului României nr. 557/2006privind stabilirea datei de la care se pun în circulație 

pașapoartele electronice, precum și a formei și conținutului acestora; 

14. Hotărârea Guvernului României nr. 556/2006 privind stabilirea datei de la care se eliberează 

paşapoarte simple temporare, precum şi a formei şi conţinutului acestora; 

15. Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate; 

16. Hotărârea GuvernuluiRomâniei nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție 

a informațiilor clasificate în România; 

17. Hotărârea Guvernului României nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu; 

18. Hotărârea Guvernului României nr. 1349/2002 privind colectarea, transportul,distribuirea și 

protecția pe teritoriul României, a corespondenței clasificate. 

19. Eugen Maftei si Catalin Maftei, ORACLE de la 9i la 11g pentru dezvoltatorii de aplicatii – 

Instalare-administrare –  si limbajele SQL si PL/SQL, volumul 1, partea I, Ed. Albastra. 

20. Steve Johnson , Microsoft Office 2007,Ed. Niculescu 2011. 

 

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

legislative intervenite până în ziua desfășurării concursului.  

 

 

COMISIA DE CONCURS: 

 

PREŞEDINTE:  

Comisar de poliție MAFTEI ALEXANDRU     ___________________ 

 

MEMBRI:  

Subcomisar de poliție CIOLAN DANIEL     ___________________ 

Comisar de poliție SAIOC ADRIAN-FLORENTIN    ___________________ 

 

 

https://www.cartidesuflet.ro/produse/eugen-maftei-catalin-maftei

