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TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE 

pentru concursul din data de 21.05.2022 organizat în vederea ocupării unui număr de 3 

(trei) funcții vacante de agent de poliție, la Serviciul Control Calitate și Expediție din cadrul 

Direcției Generale de Pașapoarte 

 

 

 

 

TEMATICĂ: 
1. Standarde pentru elemente de securitate și elementele biometrice integrate în pașapoarte și 

documentele de călătorie emise de statele membre;  

2. Documente citibile optic; 

3. Pașapoartele electronice– semnificația unor termeni, producerea și personalizarea.  

4. Forma, conținutul și elementele de siguranță ale pașapoartelor;  

5. Documente de călătorie în străinătate – tipuri de documente de călătorie; stocarea datelor 

persoanei; pașaportul diplomatic;pașaportul de serviciu;pașaportul simplu;pașaportul 

simplu electronic și pașaportul simplu temporar. 

6. Forma şi conţinutului permiselor de şedere, ale documentelor de călătorie, precum şi ale 

altor documente care se eliberează străinilor; 

7. Forma și conținutul permiselor de mic trafic de frontieră; 

8. Forma și conținutul cărții electronice de identitate; standarde de securitate, model, 

specificații. 

9. Activitatea de soluţionare a petiţiilor;  

10. Redactarea și gestionarea documentelor neclasificate – definiții; forma și conținutul 

documentelor neclasificate elaborate la nivelul MAI;  

11. Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 

privind libera circulație a acestor date–Definiții;Principii legate de prelucrarea datelor cu 

caracter personal; Legalitatea prelucrării; Prelucrarea de categorii speciale de date cu 

caracter personal; Drepturile persoanei vizate și modalități de exercitare a acestora. 

12. Protecţia informaţiilor clasificate – Principii; Definiții; Informații secrete de stat; Informații 

secrete de serviciu; Protecția informațiilor secrete de serviciu; Obligații, răspunderi și 

sancțiuni.  

13. Standardele naționale de protecție a informațiilor clasificate – Clasificareaşi declasificarea 

informaţiilor. Măsuri minime de protecţie specifice claselor şi nivelurilor de secretizare;  

14. Reguli generale privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, 

manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea informaţiilor clasificate;  

15. Etica și deontologia polițistului; 

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

libertăţi ale poliţistului; Recompense, răspunderea juridică şi sancţiuni; 

17. Organizarea şi funcţionarea Direcției Generale de Pașapoarte.  

 

 

 



BIBLIOGRAFIE*: 

 

1. Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 privind standardele pentru elementele de securitate şi 

elementele biometrice integrate în pașapoarte şi în documentele de călătorie emise de statele 

membre, cu modificările și completările ulterioare (versiunea consolidată: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R2252-20090626&from=EN); 

2. Anexa la Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 privind standardele pentru elementele de securitate 

şi elementele biometrice integrate în pașapoarte şi în documentele de călătorie emise de statele 

membre; 

3. Manual Personalizarea documentelor de călătorie - Capitolul 1 

(Manual_PersonalizareaDocumentelorCălătorie_Extras.pdf)(pentru a vizualiza conținutul click 

pe link) 

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

circulaţie paşapoartele electronice, precum şi a formei şi conținutului acestora, cu modificările 

și completările ulterioare;  

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

pașapoarte simple temporare, precum și a formei si conținutului acestora, cu modificările și 

completările ulterioare;  

6. Manual Regimul liberei circulații, Capitolul II, Sectiunea VI punctele 2 și 3 (link) 

7. Registrul public online al documentelor autentice de identitate şi de călătorie 

(https://www.consilium.europa.eu/prado/ro/prado-documents/ROU/index.html); 

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

modificările şi completările ulterioare;  

9. Hotărârea Guvernului României nr. 94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetățenilor români în străinătate, 

cu modificările şi completările ulterioare;  

10. Regulamentul (CE) nr. 1030/2002 de instituire a unui model uniform de permis de ședere pentru 

resortisanții țărilor terțe, cu modificările și completările ulterioare (forma consolidată: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002R1030-

20171121&qid=1650004560850&from=EN); 

11. Hotărârea Guvernului României nr. 898/2011 privind stabilirea formei şi conţinutului 

permiselor de şedere, ale documentelor de călătorie, precum şi ale altor documente care se 

eliberează străinilor, cu modificările și completările ulterioare;  

12. Hotărârea Guvernului României nr. 174/2010privind stabilirea formei şi conţinutului permiselor 

de mic trafic de frontieră, cu modificările și completările ulterioare; 

13. H.G. nr. 295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele 

de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru stabilirea formei și conținutului actelor de 

identitate, ale dovezii de reședință și ale cărții de imobil, cu modificările și completările 

ulterioare; 

14. Regulamentul (UE) 2019/1157 privind consolidarea securității cărților de identitate ale 

cetățenilor Uniunii și a documentelor de ședere eliberate cetățenilor Uniunii și membrilor de 

familie ai acestora care își exercită dreptul la liberă circulație, cu modificările și completările 

ulterioare; 

15. Ordonanţa Guvernului României nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a 

petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002, cu modificările şi completările ulterioare;  

16. Ordin nr. 33/2020 privind activitățile de soluționare a petițiilor, primire în audiență și consiliere 

a cetățenilor în Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare; 
17. Ordin nr. 118/2021 privind redactarea și gestionarea documentelor neclasificate, circuitul și 

promovarea corespondenței la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și 

completările ulterioare; 

18. Regulamentul (UE) 2016/679 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 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R2252-20090626&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R2252-20090626&from=EN
https://pasapoarte.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2022/04/Manual_PersonalizareDocumenteCalatorie_Extras.pdf
https://pasapoarte.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2022/04/Manual_PersonalizareDocumenteCalatorie_Extras.pdf
https://pasapoarte.mai.gov.ro/wp-content/uploads/2022/04/Manual_PersonalizareDocumenteCalatorie_Extras.pdf
https://www.consilium.europa.eu/prado/ro/prado-documents/ROU/index.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002R1030-20171121&qid=1650004560850&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02002R1030-20171121&qid=1650004560850&from=EN
http://10.63.100.106/Eurolegis/eurolegisIE/cautare/index1.jsp?intralegis_id=61026


95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările și completările 

ulterioare; 

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

ulterioare;  

20. Hotărârea Guvernului României nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu, 

cu modificările și completările ulterioare;  

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

protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare;  

22. Hotărârea Guvernului României nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică  şi deontologie 

al poliţistului, cu modificările și completările ulterioare; 

23. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;  

24. Hotărârea Guvernului României nr. 725/2015 pentru stabilirea normelor de aplicare a cap. IV 

din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, referitoare la acordarea recompenselor şi 

răspunderea disciplinară a poliţiştilor, cu modificările și completările ulterioare; 

25. Ordin nr. 288/2011 pentru aprobarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei 

Generale de Paşapoarte, cu modificările și completările ulterioare; 

 

 

* 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 poliție COSTEA ȘTEFANIA-GABRIELA 

 

 

________________________ 

 

MEMBRI:  

- inspector de poliție  MATEI GELU-ADRIAN 

 

- comisar-șef de poliție  BADEA ANDREEA-SIMONA 

 

________________________ 

 

________________________ 
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