
                                                                                                              

 

 

                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                 

 

 

 

 
 
 

                                                                                                                                                                                          

      
 

TEMATICA  ŞI BIBLIOGRAFIA  

pentru interviul  structurat pe probleme din domeniul Securităţii 

Naţionale şi Ordinii Publice în cadrul  examenului pentru obţinerea 

gradului de chestor de poliţie, respectiv acordarea gradului de 

general de brigadă/general de flotilă aeriană în Ministerul 

Afacerilor Interne  

   - 2016 - 
 

 
 

 

 
 

 

 

I. MANAGEMENTUL ACTIVITĂŢILOR DE ORDINE PUBLICĂ 
 

1. Constituţia României – drepturi, libertăţi şi îndatoriri fundamentale; 

autorităţile publice;  

2. Conceptul de ordine şi siguranţă publică – riscuri şi ameninţări;  

3. Strategii de asigurare a siguranţei publice – principii, structuri şi atribuţii; 

4. Strategii de control a mulţimilor;  

5. Paza bunurilor şi a proprietăţii; 

6. Rolul organelor administraţiei publice centrale şi locale pe linia asigurării 

ordinii publice;  

7. Evoluţia forţelor şi structurilor de ordine publică – organizare şi funcţionare;  

8. Determinări ale procesului integrării euroatlantice asupra atribuţiilor şi 

structurilor Ministerului Afacerilor Interne;  

9. Managementul informativ în operaţiuni speciale;  
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10. Implicaţiile terorismului asupra siguranţei naţionale;  

11. Elemente de ordin juridic şi acţional privind conducerea şi cooperarea 

structurilor M.A.I. – intra şi interinstituţională - la nivel naţional; 

12. Măsuri specifice de prevenire şi combatere a criminalităţii organizate la 

nivel naţional şi internaţional;  

13. Participarea M.A.I. cu structuri specializate la misiuni internaţionale; 

Generarea şi operaţionalizarea forţelor de ordine publică în misiuni 

internaţionale; 

14. Adunările publice - potenţial de conflictualitate. Prevenirea şi combaterea 

violenţei pe timpul acestora;  

15. Legitimitatea şi legalitatea utilizării forţei;  

16. Rolul activităţilor informative şi a informaţiei care privesc ordinea publică şi 

siguranţa naţională; 

17. Registrul intern – gestionarea şi controlul fluxului informațiilor NATO/UE 

clasificate, în spațiul M.A.I.; 

18. Terorismul şi securitatea statelor în epoca globalizării; 

19. Managementul activităţilor de protecţie civilă în România – concepţie, 

organizare, desfăşurare şi atribuţii;  

20. Crizele şi riscul acestora la adresa securităţii naţionale şi ordinii 

constituţionale;  

21. Managementul strategic al crizelor. Rolul informaţiilor în gestionarea 

crizelor;  

22. Managementul situaţiilor de criză şi al celor de urgenţă;  

23. Metode de analiză a riscurilor infrastructurii critice cu implicaţii în domeniul 

securităţii naţionale. 

 

II. DIMENSIUNEA EUROPEANĂ ŞI EUROATLANTICĂ A ORDINII 

PUBLICE 
 

1. - Strategia europeană de securitate: 

 obiectivele Politicii Europene Comune de Securitate şi Apărare (PESC) – 

titlul V al Tratatului UE, versiunea consolidată după Lisabona; 

 cadrul politic, instituțional şi instrumental al politicii europene de securitate 

şi apărare (PESA); 

2. - Managementul integrat al frontierelor externe ale Uniunii Europene; 

acquis-ul Schengen în domeniul:  

 libera circulaţie; 

 controlul la frontiera externă; 

 vize, migraţie şi azil; 
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3. - Cooperare internaţională:  

 cooperarea în context Schengen;  

 cooperarea prin Sistemul Informatic Schengen II şi biroul Sirene; alte 

sisteme informatice europene folosite în cooperarea Schengen (EURODAC, 

VIS, SIV); 

 cooperarea transfrontalieră intensificată prin schimbul reciproc de informaţii 

despre date biometrice, profile ADN şi amprente; 

 cooperarea vamală;  

 Agenţia Europeană pentru Managementul Cooperării Operaţionale la 

Frontierele Externe; 

 sistemul european de supraveghere a frontierelor - EUROSUR; 

 asistenţa tehnică şi operativă europeană prin echipele de intervenţie rapidă la 

frontiera externă;  

 cooperarea bilaterală sau trilaterală la frontieră în scopul luptei împotriva 

criminalităţii organizate şi a terorismului; 

4. - Reglementări juridice cu privire la arme, stupefiante, spălarea banilor, 

terorism, fraudă şi corupţie; 

5. - NATO – istoric şi concept strategic al alianţei. Obiectivele României în 

NATO.  

 

III. MANAGEMENTUL STRUCTURILOR DE ORDINE PUBLICĂ 
 

1. - Planificarea şi organizarea managerială;  

2. - Coordonarea şi controlul managerial;  

3. - Metode generale de management;  

4. - Managementul rezolvării conflictelor, al comunicării, al instruirii şi 

pregătirii profesionale;  

5. - Managementul evaluării şi gestionării indicatorilor profesionali;  

6. - Conducerea subordonaţilor: personalitate şi stil de conducere;  

7. - Managementul pregătirii continue şi al carierei;  

8. - Managementul muncii în echipă. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ:  

1. - Constituţia României, 1991, republicată;  

2. - Codul Penal şi Codul de Procedură Penală; 

3. - Legea nr. 17/07.08.1990 privind regimul juridic al apelor maritime 

interioare, al mării teritoriale, al zonei contigue şi al zonei economice 

exclusive ale României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

4. - Legea nr. 121/16.10.1996 privind organizarea şi funcţionarea Corpului 

Pompierilor Militari, cu modificările şi completările ulterioare; 

5. - Legea nr. 78/08.05.2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea 

faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare; 

6. - Legea nr. 218/23.04.2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei 

Române  cu modificările şi completările ulterioare; 

7. - Legea nr. 415/27.06.2002 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului 

Suprem de Apărare a Ţării, cu modificările şi completările ulterioare; 

8. - Legea nr. 39/21.01.2003 privind prevenirea si combaterea criminalităţii 

organizate, cu     modificările şi completările ulterioare; 

9. - Legea nr. 477/12.11.2003 privind pregătirea economiei naţionale şi a 

teritoriului  pentru apărare, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

10. - Legea protecţiei civile nr. 481/08.11.2004, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

11. - Legea nr. 550/29.11.2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei 

Române, cu modificările şi completările ulterioare; 

12. - Legea nr. 446/30.11.2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

13. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/21.01.1999 privind regimul stării 

de asediu şi regimul stării de urgenţă, aprobată cu modificările şi completările 

aduse de Legea nr. 453/01.11.2004; 

14. - Ordonanţa de urgenţă nr. 105/27.06.2001 privind frontiera de stat a 

României aprobată prin Legea nr. 243/29.04.2002, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

15. - Ordonanţa de urgenţă nr. 104/27.06.2001 privind organizarea şi 

funcţionarea Poliţiei de Frontieră Române aprobată prin Legea nr. 

81/26.02.2002, cu modificările şi completările ulterioare; 

16. - Ordonanţa de Urgenţă nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare; 

17. - Hotărârea nr. 445/09.05.2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Ordonanţei de Urgenţă nr. 105/2001 privind frontiera de stat a 

României, cu modificările şi completările ulterioare; 
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18. Strategia Ministerului Afacerilor Interne de realizare a ordinii si siguranţei 

publice, pentru creşterea siguranţei cetăţeanului şi prevenirea criminalităţii 

stradale, aprobată prin H.G. nr. 196/17.03.2005; 

19. - Strategia naţională de apărare a ţării pentru perioada 2015-2019 – aprobată 

prin Hotărârea nr. 33/23.06.2015;  

20. - Strategia de securitate internă a U.E; 

21. - Tratatele U.E. de la Lisabona, Amsterdam, Maastricht, Nisa, Prum; 

22. - Larry H. Winget, Shep Hyken …: Cele mai bune lecţii de leadership,   

Editura Bussiness Tech International, Bucureşti, 2012;  

23. - Ştefan Prună: Managementul organizaţiei poliţiei – Editura Universul 

Juridic,  Bucureşti, 2012; 

24. - Iliuță Pătraşcu: Managementul organizaţiilor poliţieneşti – vol. 2, Editura 

M.I.R.A., Bucureşti, 2008;  

25. - Gârleanu Ciprian  George: Combaterea spălării banilor şi a fenomenului 

finanţării terorismului, Editura Rovimed Publishers, Bacău, 2012; 

26. - Bărăscu Adrian-Augustin, coordonator: Marea criminalitate şi instituţia 

protecţiei martorilor în România, Editura Global Lex, Bucureşti, 2012; 

27. - Luca I., loan M. (coordonatori), Ţical G. M., Godeanu N.-T., Bălţăteanu P 

„Specificul raporturilor de muncă ale personalului M.A.I.", Editura Fundaţiei 

Universitare „Dunărea de Jos", Galaţi, 2010;  

28. - Luca I., „Tactica cooperarii poliţieneşti între state. Curs universitar" 

Editura Sitech, Craiova 2009; 

29. - Luca I., lacob A., Ungureanu D., „Activităţi poliţieneşti în operaţii 
internaţionale", Editura Sitech Craiova, 2008;  

30. - Luca I., Ţical G., „Cooperarea internaţională a statelor în vederea 

combaterii infracţionalităţii tranfrontaliere. Curs universitar.", Editura 

Zigotto, Galaţi, 2007; 

31. - Suceavă I., Interpol la început de mileniu, Editura Meronia, Bucureşti, 

2007;  

32. - Şerb S. şi colectiv, Ordinea publică, vol. I, Editura M.A.I., Bucureşti, 

2002;  

33. - S. Şerb şi colectiv, Teoria şi tactica poliţienească, Editura M.A.I., 

Bucureşti, 2002;  

34. - C. Voicu, Fl. Sandu, Managementul organizaţional în domeniul ordinii 
publice, Ed. Ministerului de Interne, 2000;  

35. - T. Pişleag, I. Rus, Jandarmeria Română şi operaţii multinaţionale, Ed. 

U.N.Ap. „Carol I", 2006;  

36. - Dascălu I. şi colectiv, Poliţiile naţionale şi unificarea europeană, Ed. 

Grafoanaytis, Ploieşti, 2006; 
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37. - Hurdubaie I., Cooperarea judiciară europeană, vol. l-ll, Editura 

Ministerului Administraţiei şi Internelor, Bucureşti, 2003;  

38. - Popescu D., Sistemul integrat pentru securitatea frontierei, Editura 

Univers Ştiinţific, Bucureşti, 2005;  

39. - N. Diaconu, Dreptul Uniunii Europene, vol. l-ll, Editura Lumina Lex, 

Bucureşti, 2007;  

40. - Helen Walace, William Walace şi Mark A. Pollak, Elaborarea Politicilor 

în Uniunea Europeană, Institutul European din România, 2005;  

41. - Colectiv, Cooperarea judiciară, schimbul de informaţii şi migraţia în 

context Schengen, master, vol.lll, Editura ProUniversitaria, Bucureşti 2011;  

42. - Victor Aelenei, Dan Victor Cavaropol, Cezar Peţa, Costel Dumitrescu, 

Criminalitatea transfrontalieră, master vol.IV, Editura ProUniversitaria, 

Bucureşti, 2012;  

43. - Victor Aelenei, Ungureanu G., Dumitrescu C, Andrus C, Peres G., 

„Cooperarea poliţienească operaţională la frontiera Schengen", Editura Pro 

Universitaria, 2010;  

44. - Victor Aelenei, Legislaţie Schengen, Editura ProUniversitaria, Bucureşti, 

2010;  

45. - S. Şerb, Drept poliţienesc şi contravenţional, Editura Tritonic, Bucureşti, 

2002; 

46. - Pagini web: - http://www.mai.gov.ro/index00_2.html 

 - http://www.dgipi.ro/ 

        - http://www.mae.ro/  

        - http://europa.eu/ 

 

NOTE: 

1. - Bibliografia selectivă nu este exhaustivă şi se va avea în vedere toate 

evenimentele legislative intervenite de la intrarea în vigoare a actelor 

normative; 

2. - Comisia de examen îşi rezervă dreptul de a stabili problematica interviului 

potrivit categoriei de personal în care se încadrează candidații – militar 

respectiv poliţist, potrivit tematicii – cu respectarea totală sau parţială a celor 

trei secţiuni ale acesteia. 

http://www.mai.gov.ro/index00_2.html
http://europa.eu/

