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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

DIRECŢIA GENERALĂ DE PAŞAPOARTE 

 
COMISIA DE CONCURS 

 NESECRET 

Anexa 6 la 

Anunţul nr. 2810012/6 din 26.04.2022 

 

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA 

pentru concursul ce se va organiza în perioada 16.05-06.06.2022 în vederea  

ocupării a trei  posturi vacante de personal contractual (referent II-IA) din cadrul Instituției 

Prefectului municipiului București – Serviciul Public Comunitar de Pașapoarte 

 

 

I. Tematica: 

 

1. Înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de pașapoarte; 

2. Regimul juridic al cetăţeniei române; 

3. Regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate;  

4. Protecţia specială a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor săi;  

5. Efectele divorţului cu privire la raporturile dintre părinţi şi copiii lor minori; autoritatea părintească în 

Noul Cod Civil;  

6. Capacitatea civilă a persoanei fizice, ocrotirea persoanei fizice, potrivit Noului Cod Civil; 

7. Activitatea de soluţionare a petiţiilor;   

8. Principiile și drepturile persoanei vizate în contextul protecției persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;  

9. 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;  

10. Colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia corespondenţei clasificate. 

11. Drepturi și obligații ale personalului contractual din Administrația Publică. Răspunderea 

administrativă a personalului contractual din Administrația Publică; 

12. Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public. 

 

II. Bibliografia: 

 

1. 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 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protecţia datelor); 

2. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

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

şi completările ulterioare;  

4. Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

5. Legea nr. 21/1991 a cetăţeniei române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

6. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

7. Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare; 

8. Ordonanța Guvernului României nr. 83/2001 privind înființarea și funcționarea serviciilor publice 

comunitare de pașapoarte și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatricularea 

vehiculelor, cu modificările și completările ulterioare; 

http://10.63.100.106/Eurolegis/eurolegisIE/cautare/index1.jsp?intralegis_id=61026
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9. Ordonanţa Guvernului României nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, 

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

10. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

11. Hotărârea Guvernului României nr. 94/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

12. Hotărârea Guvernului României nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

13. Hotărârea Guvernului României nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a 

informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare;  

14. Hotărârea Guvernului României nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu; 

15. Hotărârea Guvernului României nr. 1349 din 27.11.2002 privind colectarea, transportul, distribuirea şi 

protecţia, pe teritoriul României, a corespondenţei clasificate, cu modificările şi completările ulterioare; 

16. Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 33/2020 privind activitatea de soluționare a petițiilor, primire 

în audiență și consiliere a cetățenilor în Ministerul Afacerilor Interne. 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notă: - se studiază legislaţia actualizată, cu toate modificările şi completările ulterioare emiterii 

actelor legislative!   


