
 

                                                                               Anexa nr. 1 la Anunţul nr. 3182881 din 05.12.2022 

 

 

 

Tematica și bibliografia pentru concursul organizat în vederea încadrării postului de şef serviciu 

la Serviciul Judeţean Anticorupţie Arad din Direcția Generală Anticorupție 

 

 
 

TEMATICA: 

 

1. Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale prevăzute în Constituţia României; 

2. Organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne; 

3. Organizarea şi funcţionarea Direcţiei Generale Anticorupţie; 

4. Operaţionalizarea Direcţiei Generale Anticorupţie şi stabilirea unor măsuri pentru prevenirea şi 

combaterea corupţiei în cadrul Ministerului Afacerilor Interne; 

5. Statutul poliţistului; 

6. Codul de etică şi deontologie al poliţistului; 

7. Organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare; 

8. Protecţia informaţiilor clasificate; 

9. Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România; 

10. Liberul acces la informaţiile de interes public; 

11. Protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte unităţi care semnalează 

încălcări ale legii; 

12. Infracţiuni de corupţie şi de serviciu și infracțiuni contra înfăptuirii justiției; 

13. Infracţiuni de corupţie, infracţiuni asimilate infracţiunilor de corupţie şi infracţiuni împotriva intereselor 

financiare ale Uniunii Europene, conform Legii nr. 78/2000; 

14. Competenţa organelor judiciare; 

15. Participanții în procesul penal; 

16. Probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii; 

17. Urmărirea penală - Sesizarea organelor de urmărire penală; 

18. Efectuarea urmăririi penale; 

19. Acordul de recunoaştere a vinovăţiei; 

20. Competenţa Direcţiei Naţionale Anticorupţie; 

21. Organizarea activităţii de soluţionare a petiţiilor; 

22. Primirea în audienţă și consilierea cetăţenilor; 

23. Strategia naţională anticorupţie 2021-2025 și documentele aferente acesteia; 

24. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire a corupţiei şi de educaţie pentru promovarea 

integrităţii în cadrul Ministerului Afacerilor Interne; 

25. Evaluarea riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale; 

26. Evaluarea incidentelor de integritate în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale; 

27. Standardele de control intern managerial la entităţile publice: standardele 1-7; 

28. Psihologia martorului şi mărturiei (Exigenţele psihologiei judiciare din perspectiva personalităţii 

martorului şi forţei probante a mărturiei) – Capitolul IV; 

29. Psihologia interogatorului judiciar – ancheta (personalitatea umană în raporturi de opozabilitate şi 

confruntare) – Capitolul V; 

30. Managementul organizației: 

 Management – știință sau artă? (întrebările 1, 5, 7 şi 8); 

 Managerii – subiectul managementului (întrebările 31-36); 

 Managementul organizației – abordare sistemică: 

o Instrumentarul managerial şi metodologiile manageriale (întrebările: 87-95, 97, 98, 143-145, 155-

159, 163, 165-186); 

o Componenta decizională a managementului (întrebările: 205-219 şi 234); 

o Componenta organizatorică a managementului (întrebările: 243-262); 

o Managementul resurselor umane (întrebările: 272-277). 

 

 



BIBLIOGRAFIE: 

1. Constituția României, republicată; 

2. Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

5. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

6. Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare; 

7. Legea nr. 360/2002 privind Statutul Poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare; 

8. Legea nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

9. Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile publice şi din alte 

unităţi care semnalează încălcări ale legii; 

10. Legea nr. 161/2005 privind stabilirea unor măsuri pentru prevenirea şi combaterea corupţiei în cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne; 

11. O.U.G. nr. 43/2002 privind Direcţia Naţională Anticorupţie, cu modificările şi completările ulterioare; 

12. O.U.G. nr. 120/2005 privind operaţionalizarea Direcţiei Generale Anticorupţie din cadrul Ministerului 

Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare; 

13. O.U.G. nr. 30/2007 privind organizarea si funcţionarea M.A.I., cu modificările şi completările ulterioare; 

14. O.U.G. nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare în cadrul administrației publice 

centrale și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare; 

15. H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind 

liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare; 

16. H.G. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în 

România, cu modificările şi completările ulterioare; 

17. H.G. nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu; 

18. H.G. nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în 

activitatea de relaţii cu publicul, cu modificările şi completările ulterioare; 

19. H.G. nr. 991/2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului; 

20. H.G. nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele M.A.I., cu modificările şi completările 

ulterioare; 

21. H.G. nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie 2021-2025 şi a documentelor 

aferente acesteia; 

22. H.G. nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul 

autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilităţii de 

materializare a riscurilor de corupţie, cu indicatorii de estimare a impactului în situaţia materializării 

riscurilor de corupţie şi formatul registrului riscurilor de corupţie, precum şi pentru aprobarea 

Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice 

centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate; 

23. O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări prin 

Legea nr. 233/2002, cu modificările şi completările ulterioare; 

24. Ordinul M.A.I. nr. 158/2017 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei 

Generale Anticorupţie; 

25. Ordinul M.A.I. nr. 62/2018 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire a corupţiei şi 

de educaţie pentru promovarea integrităţii în cadrul Ministerului Afacerilor Interne; 

26. Ordinul M.A.I. nr. 33/2020 privind activităţile de soluţionare a petiţiilor, primire în audienţă şi consiliere 

a cetăţenilor  în Ministerul Afacerilor Interne; 

27. Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern 

managerial al entităţilor publice; 

28. Butoi Badea Tudorel, Tratat universitar de psihologie judiciară, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, 

Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2019; 

29. Verboncu Ion, Managementul organizaţiei în 360 de întrebări şi răspunsuri, Editura Universitară, 

Bucureşti, 2019. 

 

NOTĂ: în vederea pregătirii pentru concurs, candidații vor studia actele normative mai sus prezentate, 

actualizate cu toate modificările şi completările intervenite până la data publicării anunțului. 




