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ANEXA nr. 1 ANEXA nr. 1 

                                                   

 

BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA 

pentru ocuparea postului de agent de poliție din cadrul compartimentului resurse umane, 

prin încadrare directă 

- linia de muncă securitate și sănătate în muncă – 

  

1. H.G. nr. 460/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale împotriva 

Traficului de Persoane, cu modificările și completările ulterioare 

Tematica: integral. 

 

2. Legea nr. 360/2002 privind Statutul Polițistului, cu modificările și completările ulterioare 

Tematica: integral. 

3. Legea nr. 286/2009- Codul penal, cu modificările și completările ulterioare 

    Tematica: 

- Partea Specială - Titlul V – Capitolul I - Infracțiuni de corupție, integral; 

- Partea Specială - Titlul V – Capitolul II - Infracțiuni de serviciu, integral; 

- Partea Specială - Titlul VII – Capitolul IV - Infracțiuni privitoare la regimul stabilit pentru 

alte activități reglementate de lege, art. 349 și art. 350. 

 

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

ulterioare 

      Tematica: 

- Capitolul I - Dispoziții generale, integral; 

- Capitolul III - Informații secrete de serviciu, integral. 

 

5. H.G. nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică și deontologie al polițistului 

    Tematica: integral. 

 

  6. Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului European din 27 

aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 

95/46/CE 

    Tematica:  

- Art. 4 – Definiții, integral; 

- Capitolul III – Drepturile persoanei vizate, integral; 

- Capitolul IV – Operatorul și persoana împuternicită de operator, integral; 

 



2 
 

7. Ordinul M.A.I. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de 

poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările și completările ulterioare 

  Tematica:  

- Anexa nr. 9 -    Organizarea sistemului de gestiune a datelor de personal, integral; 

- Anexa nr. 10 -  Procedura de notificare privind exercitarea altor funcții sau activități, 

integral; 

- Anexa nr. 11 - Competențele de gestiune a resurselor umane, integral. 

 

8. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare 

   Tematica:  

- Capitolul I - Dispoziții generale, integral; 

- Capitolul II - Domeniu de aplicare, integral; 

- Capitolul III - Obligațiile angajatorilor, integral; 

- Capitolul IV - Obligațiile lucrătorilor, integral; 

- Capitolul V - Supravegherea sănătății, integral; 

- Capitolul VI - Comunicarea, cercetarea, înregistrarea şi raportarea evenimentelor, 

integral. 

9. Hotărârea Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările 

ulterioare 

Tematica: 

- Norme Metodologice - Capitolul I – Dispoziții generale, integral; 

- Norme Metodologice - Capitolul II -  Autorizarea funcționării din punct de vedere al 

securității și sănătății în muncă, integral; 

- Norme Metodologice - Capitolul III -  Servicii de prevenire și protecție, integral; 

- Norme Metodologice - Capitolul IV - Organizarea și funcționarea comitetului de 

securitate și sănătate în muncă, integral; 

- Norme Metodologice - Capitolul V - Instruirea lucrătorilor în domeniul securității și 

sănătății în muncă, integral; 

- Norme Metodologice - Capitolul VII - Comunicarea şi cercetarea evenimentelor, 

înregistrarea şi evidenţa accidentelor de muncă şi a incidentelor periculoase, semnalarea, 

cercetarea, declararea şi raportarea bolilor profesionale, integral. 

10. O.M.A.I. nr. 32/2014 privind organizarea, coordonarea și controlul activităților de inspecție 

a muncii, de prevenire a riscurilor profesionale și de protecție a lucrătorilor la locul de muncă în 

Ministerul Afacerilor Interne 

Tematica:  

- Anexa 1 - Comunicarea şi cercetarea evenimentelor, avizarea cercetării, înregistrarea şi 

evidenţa accidentelor de muncă şi a incidentelor periculoase, integral.    

11. Hotărârea Guvernului nr. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru 

utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă  

Tematica: integral. 

12. Hotărârea Guvernului nr. 1146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru 

utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă 

Tematica: integral. 
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13. Hotărârea Guvernului nr. 971/2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de 

securitate și/sau de sănătate la locul de muncă, cu modificările și completările ulterioare 

Tematica: integral. 

        

14. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în 

perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă 

Tematica: integral. 

 

15.Hotărârea Guvernului nr. 580/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate 

în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă 

Tematica: integral. 

16. Hotărârea Guvernului nr. 520/2016 privind cerințele minime de securitate și sănătate 

referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice 

Tematica: integral. 

17. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de 

muncă, cu modificările și completările ulterioare 

Tematica: integral. 

18.Hotărârea Guvernului nr. 537/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2003 privind protecția maternității la 

locurile de muncă, cu modificările ulterioare 

Tematica: integral. 

 

 *Candidații vor studia actele normative stabilite în bibliografie cu toate modificările și 

completările avute la data publicării prezentului anunț. 


