MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DIRECȚIA GENERALĂ DE PAȘAPOARTE
PPPPPPREŞEDOINTELE
APROB
TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
pentru concursul organizat în vederea ocupării posturilor vacante de agent de
poliţie – specialitatea informatică la Serviciul Personalizare Automatizată
Tematica:
1. Organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne. Atribuţii şi funcţii;
2. Organizarea şi funcţionarea Direcției Generale de Pașapoarte;
3. Limitarea exercitării dreptului la libera circulaţie în străinătate; Contravenţii şi infracţiuni la
regimul paşapoartelor;
4. Forma, conținutul și elementele de siguranță ale pașapoartelor românești;
5. Statutul polițistului – Drepturile, îndatoririle şi restrângerea exerciţiului unor drepturi sau
libertăţi ale poliţistului. Recompense, răspunderea juridică şi sancţiuni;
6. Codul de etică şi deontologie al poliţistului – Normele de conduită profesională a polițistului;
7. Protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a
acestor date;
8. Informaţiile clasificate. Definirea, clasificarea şi protecţia lor. Reguli generale privind păstrarea
și manipularea informațiilor clasificate;
9. Noţiuni fundamentale despre calculatoare
- Elemente de arhitectură a calculatorului
- Nivelul sistemului de operare
- Noțiuni privind rețelele de calculatoare
- Securitatea informațiilor
10. Sistemul de operare Microsoft Windows 7
- Lucrul cu fișiere și directoare (redenumire, ștergere, restaurare, copiere, mutare, crearea
unei scurtături, etc)
- Căutarea fișierelor
- Utilizarea unui dispozitiv de memorare externă
11. Microsoft Office Word 2007
- Operații cu documente
- Operații de bază privind tehnoredactarea textelor
- Operații cu tabele
- Inserarea unei imagini dintr-un fișier
- Tipărirea unui document.
12. Microsoft Office Excel 2007
- Introducerea datelor
- Utilizarea formulelor și a funcțiilor
- Sortarea datelor
- Lucrul cu foi de calcul
- Tipărirea foilor de calcul
Bibliografie:
1. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Administraţiei şi Internelor;
2. O.M.A.I. nr. 288 din 20 decembrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Direcţiei Generale de Paşapoarte;
3. OUG nr. 94/2008, Ordonanța de urgenta pentru stabilirea unor masuri privind punerea in
circulație a pașapoartelor electronice, precum si producerea altor documente de călătorie

4. H.G. 1319/2008 privind organizareași funcționarea C entrului Național Unic de Personalizare a
Pașapoartelor Electronice;
5. Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate;
6. Hotărârea Guvernului României nr. 557/2006 privind stabilirea datei de la care se pun în
circulaţie paşapoartele electronice, precum şi a formei şi conținutului acestora;
7. 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;
8. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului;
9. Hotărârea Guvernului României nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie
al poliţistului;
10. Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a acestor date;
11. Instrucţiuni nr. 27 din 3 februarie 2010 privind măsurile de natură organizatorică şi tehnică
pentru asigurarea securităţii prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate de către
structurile/unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor;
12. Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate;
13. Hotărârea Guvernului României nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de
protecţie a informaţiilor clasificate în România;
14. Hotărârea Guvernului României nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de
serviciu;
15. Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 al Consiliului din 13 decembrie 2004 privind standardele
pentru elementele de securitate şi elementele biometrice integrare în paşapoarte şi în
documentle de călătorie emise de statele membre, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, seria L nr. 385 din 29 decembrie 2004.
16. Microsoft Windows 7 – Steve Johnson, Perspection Inc., Editura Niculescu, 2013.
17. Primii pașii în rețele de calculatoare, Wendell Odom, editura Corint, 2004
18.Ghid de utilizare Microsoft Office 2007 (Versiunea documentului 2.0, septembrie 2008,

http://www.portal.gsam.ro/files/Ghid%20de%20utilizare%20Microsoft%20Office%20200
7.pdf )
19.Microsoft Office Word 2007 – Manual pentru uz școlar, septembrie 2008,
http://www.eos.ro/userfiles/files/microsoft%20office%20word%202007.pdf
20.Microsoft Office Excel 2007 – Manual pentru uz școlar, septembrie 2008,
http://www.eos.ro/userfiles/files/microsoft%20office%20excel%202007.pdf
NOTĂ: Se studiază legislația actualizată, cu toate modificările legislative intervenite.

