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 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE                                                              Anexa 6 la 

DIRECŢIA GENERALĂ DE PAŞAPOARTE                         Anunțul nr. 2809940/6 din 21.04.2022 

                           
               COMISIA DE CONCURS 

 

 

 

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA 

pentru concursul ce se va desfășura în data de 28.05.2022, organizat în vederea ocupării, 

prin încadrare directă, a unui post vacant de agent de poliție la Biroul Logistic 

din cadrul Direcției Generale de Pașapoarte 

 

 

TEMATICA: 

1. Intervențiile în timp asupra construcțiilor din administrarea M.A.I. 

2. Norme privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului. 

3. Scoaterea din funcțiune, valorificarea și casarea bunurilor în unitățile M.A.I. 

4. Reguli privind contabilitatea bunurilor în cadrul M.A.I. 

5. Componența cadastrului intern pentru imobilele din administrarea M.A.I. 

6. Organizarea activității de protecție a mediului în unitățile M.A.I.  

Atribuțiile personalului și structurilor implicate în activitățile de protecție a 

mediului. 

7. Colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice. 

8. Asigurarea tehnică de autovehicule – Principii generale. Managementul asigurării 

tehnice de autovehicule. Înzestrarea și completarea dotării cu autovehicule. 

Planificarea, organizarea și realizarea exploatării autovehiculelor. Prevenirea 

evenimentelor tehnice și a accidentelor de circulație. Consumul normat de 

carburanți.  

9. Drepturile, îndatoririle și restrângerea exercițiului unor drepturi sau libertăți ale 

polițistului. 

10. Recompense, sancțiuni și răspunderea juridică a polițiștilor. 

11. Accesul la informații clasificate. 

12. Reguli generale privind evidența, întocmirea, păstrarea, multiplicarea, manipularea, 

transportul, transmiterea și distrugerea informațiilor clasificate. 
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BIBLIOGRAFIE: 

1. Instrucțiunile nr. 664/2008 privind normele de asigurare tehnică a construcțiilor 

aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne. 

2. Reguli și politici contabile în cadrul M.A.I., aprobate prin O.M.A.I. nr.126/2016. 

3. Instrucțiunile nr. 549/2008 privind organizarea cadastrului pentru structurile din 

Ministerul Afacerilor Interne. 

4. OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii. 

5. O.M.A.I. nr. 231/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului în unitățile M.A.I. 

6. Instrucțiunile nr. 167 / 2009 privind scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea 

bunurilor în unităţile Ministerului Afacerilor Interne. 

7. O.M.A.I. nr.140/2015 privind organizarea, coordonarea și controlul actvității de 

protecție a mediului în unitățile M.A.I. 

8. Normativul privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor M.A.I., 

aprobat prin O.M.A.I. nr.599/2008. 

9. Legea nr.132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice 

10. Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului. 

11. Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate. 

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

informațiilor clasificate în România. 

 

Se va avea în vedere legislația republicată și actualizată, cu toate modificările și 

completările intervenite până în ziua susținerii probei de concurs. 

 

COMISIA DE CONCURS: 

PREŞEDINTE:  

- comisar-șef de poliție SPIRIDON COSMIN 

 

 

________________________ 

MEMBRI:  

- comisar-șef de poliție  Mara Mihaela Florentina 

- comisar-șef de poliție  Martin Bogdan-Gabriel 

 

________________________ 

________________________ 


