
                                                                                                              

 

 

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                 

 

 

 

 
 

 

 

 

TEMATICA  ŞI BIBLIOGRAFIA  

 

pentru interviul  structurat pe probleme din domeniul Securităţii Naţionale 

şi Ordinii Publice pentru examenul pentru obţinerea gradului de chestor de 

poliţie, respectiv acordarea gradului de general de brigadă/general de 

flotilă aeriană în cadrul Ministerului Afacerilor Interne  

   - sesiunile anului 2015 - 
 

 
 

 

A. Pentru obținerea gradului de chestor de poliţie: 

 

1. Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale prevăzute de Constituţia    

României.  

2. Autorităţile publice prevăzute de Constituţia României.  

3. Atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. 

4. Regimul stării de asediu şi al stării de urgenţă în România. 

5. Construirea noii identităţi europene şi euroatlantice a României. 

6. Riscuri şi ameninţări la adresa securităţii naţionale a României. 

 

7. Priorităţile participării active la construcţia securităţii internaţionale: promovarea 

democraţiei, lupta împotriva terorismului internaţional şi combaterea proliferării 

armelor de distrugere în masă. 

8. Riscuri şi ameninţări la adresa ordinii şi siguranţei publice. 

9. Interesele naţionale de securitate ale României.  

10. Scopul, obiectivele şi direcţiile de acţiune pentru asigurarea ordinii şi siguranţei 

publice în România. 

11. Principiile de realizare a ordinii şi siguranţei publice.   

12. Structura forţelor de ordine şi siguranţă publică.  

13. Atribuţiile forţelor de ordine şi siguranţă publică  

14. Conducerea şi cooperarea forţelor care participă la asigurarea ordinii publice. 

15. Organizarea şi funcţionarea structurilor Ministerului Afacerilor Interne. 
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16. Autoritatea teritorială de ordine publică. 

17. Raporturile dintre poliţie şi autorităţile administraţiei publice locale. 

18. Măsuri specifice de prevenire şi combatere a criminalităţii organizate la nivel 

naţional şi internaţional. 

19. Regimul juridic al frontierei de stat a Românei. 

20.  Regimul juridic al apelor maritime naţionale, al mării teritoriale şi al zonei contigue 

ale României.  

21. Măsuri de prevenire, descoperire şi sancţionare a faptelor de corupţie. 

22. Obţinerea gradelor profesionale şi încadrarea poliţiştilor în categorii şi grade   

profesionale. 

23. Restrângerea exerciţiului unor drepturi şi libertăţi pentru poliţişti. 

24. Trăsăturile, funcţiile şi principiile procesului  managerial. 

25. Marea criminalitate și instituția protecției martorilor în România. 

26. Terorismul și securitatea statelor în epoca globalizării. Combaterea spălării banilor și 

a fenomenului finanțării terorismului. 

27. Planificarea  managerială  – definiţie, etapele procesului de planificare. Planificarea  

strategică  şi  planificarea  tactică. Metodologia implementării planificării şi 

modalităţi de planificare organizaţională.  

28. Organizarea   managerială   –   definiţie,  fundamentele  organizării    structurilor.   

Componentele structurii organizaţionale. 

29. Stiluri de conducere. 

30. Managementul luării deciziei – definiţia şi cerinţele de eficienţă ale deciziei. 

Fundamentele actului decizional – elementele de bază ale deciziei. Procesul 

decizional în organizaţii – pregătirea, alegerea, comunicarea şi verificarea deciziei.  

31. Managementul gestionării conflictelor. Definirea conflictelor şi interpretarea 

acestora. 

32. Sursele  conflictelor  organizaţionale. Semnele  apariţiei  unui  conflict  în organizaţii.  

33. Principalele modalităţi de manifestare a conflictelor organizaţionale. Strategii de  

          rezolvare a conflictelor organizaţionale. 

 

 

B.  Pentru acordarea gradului de general de brigadă/general de flotilă aeriană: 
 

1. Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale prevăzute de Constituţia României. 

2. Autorităţile publice prevăzute de Constituţia României. 

3. Atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. 

4. Regimul stării de asediu şi al stării de urgenţă în România. 

5. Construirea noii identităţi europene şi euroatlantice a României. 

6. Riscuri şi ameninţări la adresa securităţii naţionale a României. 

7. Priorităţile participării active la construcţia securităţii internaţionale: promovarea 

democraţiei, lupta împotriva terorismului internaţional şi combaterea proliferării 

armelor de distrugere în masă. 

8. Cadrul general şi fundamentele Strategiei naţionale de apărare a ţării.  

9. Obiectivele strategice ale apărării naţionale.  

10. Direcţiile de acţiune în domeniul apărării. 
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11. Fundamentarea planificării apărării naţionale a României. 

12. Domeniile planificării apărării.  

13. Pregătirea economiei naţionale şi a teritoriului pentru apărare. 

14. Pregătirea populaţiei pentru apărare.  

15. Riscuri şi ameninţări la adresa ordinii şi siguranţei publice. 

16. Scopul,  obiectivele  şi  direcţiile  de  acţiune  pentru  asigurarea  ordinii  şi  

siguranţei publice în România. 

17. Principiile de realizare a ordinii şi siguranţei publice.   

18. Structura forţelor de ordine şi siguranţă publică.  

19. Atribuţiile forţelor de ordine şi siguranţă publică.  

20. Conducerea şi cooperarea forţelor care participă la asigurarea ordinii publice. 

21. Atribuţiile şi organizarea protecţiei civile în România. 

22. Atribuţiile, organizarea şi funcţionarea structurilor Ministerului Afacerilor Interne. 

23. Măsuri de prevenire, descoperire şi sancţionare a faptelor de corupţie. 

24. Îndatoririle şi drepturile cadrelor militare.  

25. Acordarea gradelor şi înaintarea cadrelor militare în gradele următoare.  

26. Trăsăturile, funcţiile şi principiile procesului  managerial. 

27. Planificarea  managerială  – definiţie, etapele procesului de planificare. Planificarea  

strategică  şi  planificarea  tactică. Metodologia implementării planificării şi 

modalităţi de planificare organizaţională.  

28. Organizarea   managerială   –   definiţie,  fundamentele  organizării    structurilor.   

Componentele structurii organizaţionale. 

29. Stiluri de conducere. 

30. Managementul luării deciziei – definiţie şi cerinţele de eficienţă ale deciziei. 

Fundamentele actului decizional – elementele de bază ale deciziei. Procesul 

decizional în organizaţii – pregătirea, alegerea, comunicarea şi verificarea deciziei.  

31. Managementul gestionării conflictelor. Definirea conflictelor şi interpretarea 

acestora.   

32. Sursele  conflictelor  organizaţionale. Semnele  apariţiei  unui  conflict  în organizaţii.  

33. Principalele  modalităţi  de  manifestare  a  conflictelor  organizaţionale.  Strategii  de  

          rezolvare a conflictelor organizaţionale. 
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1
 Bibliografia se va studia cu toate evenimentele legislative  intervenite de la intrarea în vigoare a actelor normative. 
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