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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE                                                              Anexa 6 la 

DIRECŢIA GENERALĂ DE PAŞAPOARTE                         Anunțul nr. 2809945/6 din 21.04.2022 

                           
               COMISIA DE CONCURS 

 

 

 

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA 

pentru concursul din data de 04.06.2022, organizat în vederea ocupării unui număr de 

2 (două) funcţii vacante de agent de poliţie la Serviciul Management Operațional 

din cadrul Direcției Generale de Pașapoarte 
 

 

 

Tematica  

 
1. Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției Generale de Pașapoarte; 

2. Sistemul Național de Prevenire și Combatere a Terorismului; 

3. Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor; 

4. Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi a transporturilor speciale aparținând 

Ministerului Afacerilor Interne; 

5. Principiile și drepturile persoanei vizate în contextul protecţiei persoanelor fizice în 

ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor 

date;  

6.  Protecţia informaţiilor clasificate. Clasificarea şi declasificarea informaţiilor. Măsuri 

minime de protecţie specifice claselor şi nivelurilor de secretizare; reguli generale 

privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, 

transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor clasificate; 

7.  Statutul poliţistului - Drepturile, îndatoririle şi restrângerea exerciţiului unor drepturi 

sau libertăţi ale poliţistului. Recompense, răspunderea disciplinară şi sancţiuni care pot 

fi aplicate poliţiştilor; 

8. Codul de etică şi deontologie al poliţistului; 

9. Regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate; 

   

 

 

Bibliografie 

 

1. O.M.A.I. nr. 288/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcționare a 

Direcției Generale de Pașapoarte, cu modificările şi completările ulterioare; 

2. Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului, cu modificările și 

completările ulterioare; 

3. Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia 

persoanelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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4. O.M.A.I.  nr. 5/2017 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi a transporturilor 

speciale aparținând Ministerului Afacerilor Interne; 

5. Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 

priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor 

date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia 

datelor);  

6. Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

7. Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de 

protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

8. Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu 

9. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

10. Hotărârea Guvernului nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al 

poliţistului; 

11. Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, 

cumodificările şi completările ulterioare. 

 

 

Se va avea în vedere legislaţia republicată şi actualizată, cu toate modificările şi 

completările intervenite până în ziua susţinerii probei de concurs. 

 

 

COMISIA DE CONCURS: 

PREŞEDINTE:  

- subcomisar de poliție CIOROIANU MIHĂIȚĂ-CONSTANTIN 

 

 

________________________ 

 

MEMBRI:  

- comisar-șef de poliție  POROJAN MIHAELA 

 

- inspector principal de poliție  UNGUREANU DANIEL-CRISTIAN 

 

 

 

 

________________________ 

 

________________________ 

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

