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I. Tematic : 
 

A. MANAGEMENT 
 

1. Funcţiile procesului managerial. 
2. Principiile procesului managerial. 
3. Conducerea subordonaţilor – Managerul lider şi stilul de conducere. 
4. Controlul managerial – Principiile şi atributele controlului organizaţional. 
5. Motivaţia şi evaluarea performanţelor – Aspecte generale privind performanţa 

organizaţională. 
6. Managementul instruirii: formarea şi perfecţionarea profesională – Elementele pregătirii 

profesionale:conţinut, cerinţe, forme de stimulare. 

B. PREG TIRE DE SPECIALITATE 
 

1. Organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne. 
2. Statutul poliţistului. Drepturile, îndatoririle şi restrângerea exerciţiului unor drepturi sau 

libertăţi. Recompense, răspunderea juridică şi sancţiuni. 
3. Prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie. Infracţiuni de corupţie. 

Infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie. Infracţiuni de corupţie şi de serviciu, 
infracţiuni de fals şi infracţiuni contra siguranţei circulaţiei pe drumurile publice. 

4. Accesul la informaţiile clasificate. Protecţia informaţiilor secrete de stat. Reguli generale 
privind evidenţa, întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, 
transmiterea şi distrugerea informaţiilor clasificate. Exercitarea controlului asupra măsurilor 
privitoare la protecţia informaţiilor clasificate. 

5. Protecţia informaţiilor secrete de serviciu. 
6. Organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi  

înmatriculare a vehiculelor. 
7. Organizarea şi executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne. 
8. Activitatea de soluţionare a petiţiilor. 
9. Examinarea persoanelor pentru obţinerea permisului de conducere. 
10. Preschimbarea permiselor de conducere naţionale eliberate de autorităţile competente ale 

altor state cu documente similare româneşti. 
11. Condiţiile de eliberare a permisului de conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a 

duplicatului acestuia în cazul pierderii, furtului sau al deteriorării permisului de conducere ori 
în cazul schimbării numelui titularului. 

12. Vehiculele. Înmatricularea, înregistrarea şi radierea vehiculelor. Obligaţiile proprietarilor sau 
deţinătorilor de vehicule. Conducătorii de vehicule. Dispoziţii generale. Permisul de 
conducere. 

13. Metodologia privind confecţionarea şi valorificarea plăcilor cu numere de înmatriculare cu 
fond reflectorizant, precum şi aprovizionarea cu acestea în formă brută.    

14. Formarea, evaluarea, examinarea, atestarea şi controlul examinatorilor. 



15. Procedura privind înmatricularea, înregistrarea, radierea şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie 
provizorie sau pentru probe a vehiculelor.   

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

II. Bibliografie: 
 

1. Codul Penal al României, Partea Specială. 
2. Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu 

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

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

ulterioare. 
5. Legea nr.360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare. 
6. Hotărârea Guvernului nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de 

protecţie a informaţiilor clasificate in România, cu modificările şi completările ulterioare. 
7. Hotărârea Guvernului nr. 781 din 25.07.2002 privind protecţia informaţiilor secrete de 

serviciu. 
8. Hotărârea Guvernului României nr.1767/2004 privind modul de organizare şi funcţionare a 

serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

9. Hotărârea Guvernului României nr.1391/2006, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare 
a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

10. 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. 

11. 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. 

12. Ordonanţa Guvernului nr. 83 din 30.08.2001 (*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor 
simple şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a 
vehiculelor, cu modificările şi completările ulterioare. 

13. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a 
petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare. 

14. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, (republicată), privind circulaţia pe 
drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

15. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 30 din 25 aprilie 2007, privind organizarea si 
funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare. 

16. Ordinul M.A.I. nr.190/22.04.2004 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de primire, 
evidenţă, examinare şi soluţionare a petiţiilor, precum şi de primire a cetăţenilor în audienţă 
în structurile Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare. 

17. Ordinul M.A.I. nr.1501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi 
eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

18. Ordinul M.A.I. nr. 268 din 08.12.2010 privind procedura de examinare pentru obţinerea 
permisului de conducere, cu modificările şi completările ulterioare. 

19. Ordinul M.A.I. nr.163 din 10.08.2011 privind preschimbarea permiselor de conducere 
naţionale eliberate de autorităţile competente ale altor state cu documente similare 
româneşti, cu modificările şi completările ulterioare. 

20. Ordinul M.A.I. nr. 260 din 21.11.2011 privind  formarea, evaluarea, examinarea, atestarea 
şi controlul examinatorilor care participă la desfăşurarea examenelor practice pentru 
obţinerea permisului de conducere, cu modificările şi completările ulterioare. 

21. Ordinul M.A.I. nr. 123 din 05.08.2013 privind condiţiile de eliberare a permisului de 
conducere cu o nouă valabilitate administrativă sau a duplicatului acestuia în cazul 



pierderii, furtului sau al deteriorării permisului de conducere ori în cazul schimbării 
numelui titularului, cu modificările şi completările ulterioare. 

22. Ordinul M.A.I. nr. 138 din 02.09.2016 privind organizarea şi executarea controalelor în 
Ministerul Afacerilor Interne. 

23. Ordinul M.A.I. nr.75/2012 pentru aprobarea Metodologiei privind confecţionarea şi 
valorificarea plăcilor cu numere de înmatriculare cu fond reflectorizant, precum şi 
aprovizionarea cu acestea în formă brută. 

24.  „Managementul organizaţional al Poliţiei” – Fundamentele teoretice, Costică Voicu, Ştefan-
Eugen Prună, Editura MEDIAUNO, 2007.  

 

 
Notă: se studiază legislaţia actualizată, cu toate evenimentele legislative intervenite. 
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