
                                                                                                                     ANEXA NR.1 

 
TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIE  

 
 

TEMATICĂ: 
 

1. Drepturile, îndatoririle și restrângerea exercițiului unor drepturi sau libertăți ale 

polițistului (cap. III). 

2. Organizarea și funcționarea Agenției Naționale împotriva Traficului de 

Persoane. 

3. Normele de conduită profesională a polițistului. 

4. Protecția informațiilor clasificate: informații secrete de stat, informații secrete de 

serviciu, obligații, răspunderi și sancțiuni. 

5. Răspunderea materială a personalului pentru pagubele produse Ministerului 

Afacerilor Interne. 

6. Reguli generale privind organizarea și conducerea contabilității. 

7. Reguli privind contabilitatea bunurilor. 

8. Stabilirea valorii de inventar a mjloacelor fixe. 

9. Norme generale și norme specifice de întocmire și utilizare a documentelor 

financiar contabile (Anexa nr. 1, Anexa nr. 2). 

10.Angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea privind 

gestionarea bunurilor în instituțiile publice. 

11.Organizarea și executarea inventarierii patrimoniului (Cap. II, III). 

12.Reguli de scoatere din funcțiune a mijloacelor fixe, casarea mijlocelor fixe, 

respectiv declasarea și casarea unor bunuri materiale, altele decât mijloacele fixe 

(Cap. III, V, VI). 

13.Colectarea selectivă a deșeurilor. 

14.Regimul deșeurilor (Cap. III, VI, VII). 

15.Obligațiile privind apărarea împotriva incendiilor (Cap. II). 

 
 

BIBLIOGRAFIE: 
 

1. Legea nr. 360 din 06 iunie 2002 privind Statutul polițitului, cu modificările și 

completările ulteriore. 

2. Hotărârea nr. 460 din 11 mai 2011 privind organiarea și funcționarea Agenției 

Naționale împotriva Traficului de Persoane, cu modificările și completările 

ulterioare. 

3. Hotărârea nr. 991 din 25 august 2005 pentru aprobarea Codului de etică și 

deontologie al polițistului. 

4. Legea nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecția informațiilor clasificate. 

5. Instrucțiuni nr. 114 din 22 iulie 2013 privind răpunderea materială a personalului 

pentru pagubele produse Ministerului Afacerilor Interne. 

6. Ordin nr. 126 din 19 august 2016 pentru aprobarea Regulilor și politicilor 

contabile în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările 

ulterioare. 



7. Hotărârea nr. 276 din 21 mai 2013 privind stabilirea valorii de intrare a 

mijloacelor fixe. 

8. Ordin nr. 2634 din 05 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile. 

9. Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea 

de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, 

autorităților sau instituțiilor publice. 

10. Ordin nr. 231 din 25 septembrie 2012 pentru aprobare Normelor metodologice 

privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului în unitățile Ministerului 

Administrației și Internelor, cu modificările și completările ulterioare. 

11. Instrucțiuni nr. 167 din 30 iulie 2009 privind scoaterea din funcțiune, valorificarea 

și casarea bunurilor în unitățile Ministerului Administrației și Internelor, cu modificările 

și completările ulterioare. 

12. Legea nr. 132 din 30 iunie 2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în 

instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare. 

13. Ordonanța de urgență nr. 92 din 19 august 2021 privind regimul deșeurilor, cu 

modificările și completările ulterioare.   

14. Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 (republicată) privind apărarea împotriva 

incendiilor, cu modificările și completările ulterioare. 

 

NOTĂ: SE VOR AVEA ÎN VEDERE ACTELE NORMATIVE ÎN VIGOARE LA DATA 
PUBLICĂRII ANUNȚULUI DE CONCURS.  
 


