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MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

DIRECŢIA GENERALĂ DE PAŞAPOARTE 

 
COMISIA DE CONCURS 

   

 

   

 

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA 

pentru concursul ce se va desfăşura în data de 27.08.2022, organizat în vederea ocupării, prin 

încadrare directă, a 3 (trei) posturi vacante de ofițer de poliție (specialitatea comunicații și 

tehnologia informației) la Serviciile Publice Comunitare de Paşapoarte  

BUCUREȘTI, GORJ și VASLUI  

 

 

Tematica - legislatie 

1. Organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne. Atribuţii şi funcţii; 

2. Organizarea şi funcţionarea Serviciilor Publice Comunitare pentru Eliberarea şi Evidenţa 

Paşapoartelor Simple;  

3. Tipurile de documente de călătorie; Stocarea datelor persoanei; Pașaportul simplu; Contravenţii şi 

infracţiuni la regimul paşapoartelor; 

4. Statutul poliţistului – Drepturile, îndatoririle şi restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi ale 

poliţistului. Recompense, răspunderea juridică şi sancţiuni;  

5. Codul de etică şi deontologie al poliţistului – Normele de conduită profesională a politistului; 

 

Tematică – informatică 

6. Introducere în rețele de calculatoare  

- Elemente de bază despre rețele  

- Modelul OSI; Nivelul Fizic; Legătura de date; Nivelul Rețea; Nivelul Transport; Nivelul Aplicație 

- Concepte de Bază despre Rutare 

- Rute Statice 

- Protocoale de Rutare 

- Concepte de Switching. VLAN-uri și Interfețe Trunk & Access 

- Servicii de Rețea  

7. Sistemul de operare Microsoft Windows 10  

- Instalarea, reinstalarea Windows 10 – opțiuni de instalare, utilizarea Media Creation Tool, activare 

- Securitate și Windows Firewall 

- Securitatea identității 

- Power Shell 

- Controlul de la distanță 

- Virtualizare și Hyper-V 

- Permisiuni de partajare 

- Encrypted File System 

- BitLocker 

- Partajarea imprimantelor 

- Partajarea folderelor și fișierelor 

- Alocarea spațiului pe drive-uri sau partiții 

- Managementul folderelor cu File Explorer 

- Auditul folderelor și fișierelor 

- Recuperarea datelor 

- Backup și Restore 

- Startup avansat 

Anexa 6 la  

Anunțul nr. 2812779/6 din 30.06.2022 
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- Optimizarea lui Windows 10 

- Combinații de taste utile 

 

 

 

Bibliografie legislație 

 

1. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

2. Ordonanţa Guvernului României nr. 83/2001 privind înfiinţarea serviciilor publice comunitare pentru 

eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, cu modificările şi completările ulterioare;  

3. Hotărârea Guvernului României nr. 1693/2004 privind modul de organizare şi funcţionare serviciilor 

publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple; 

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

modificările şi completările ulterioare; 

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

6. Hotărârea Guvernului României nr. 991/2005 privind Codul de etică şi deontologie al poliţistului; 

 

 

Bibliografie –  informatică: 

7. Introducere în rețele de calculatoare – Ramon Năstase, eBook - Rețele de Calculatoare, 2018. 

8. Windows 10, Ghid practic, Ediția a III-a  – Nicolae Zărnescu, Editura Hoffman, 2018.  

 

 

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

legislative intervenite până în ziua desfășurării concursului.  

 

 

 

 

PREŞEDINTE:  

Comisar de poliție MAFTEI ALEXANDRU     ___________________ 

 

MEMBRI:  

Subcomisar de poliție CIOLAN DAN poliție SAIOC ADRIA 


