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I. TACTICA POLIŢIEI DE FRONTIERĂ – SUPRAVEGHEREA LA FRONTIERĂ
(15 întrebări)
TEME:
1. Măsurile poliţieneşti aplicate de poliţiştii de frontieră în timpul misiunilor de supraveghere a
frontierei;
2. Posturile şi patrulele poliţiei de frontieră destinate supravegherii frontierei.
BIBLIOGRAFIE:
1. OUG 104/2001;
2. Popescu Cristian şi colectiv – Ghid practic pentru poliţiştii de frontieră, 2008;
3. Colectiv - Tactica Poliţiei de Frontieră – Supravegherea frontierei, Ed. MAI, 2004;
4. Note de curs - Tactica Poliţiei de Frontieră.

Lect.univ.dr. Robert UNGUREANU...............................

II. TACTICA POLIŢIEI DE FRONTIERĂ – CONTROLUL LA FRONTIERĂ
(15 întrebări)

TEME:
1. Elemente de securitate în documentele de călătorie;
2. Utilizarea bazelor de date și a echipamentului de serviciu in contextul activtatilor de
supraveghere și control desfășurate în punctele de trecere a frontierei;
3. Condițiile de trecere a frontierei României pentru persoane, bunuri și mijloace transport;
4. Portretul vorbit;
5. Evaluarea comportamentală în contextul activtatilor de supraveghere și control desfășurate în
punctele de trecere a frontierei;
6. Specificul activităților desfășurate în punctele de trecere aeriene, rutiere, feroviare și navale;
7. Contravenții în PTF;
8. Proceduri FRONTEX.
BIBLIOGRAFIE:
A. Legislație comunitară relevantă:
1. Regulamentul (UE) 399/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 cu
privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor
Schengen);
2. Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul
la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre pentru cetățenii Uniunii și membrii familiilor
acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 ș i de abrogare a Directivelor 64/221/CEE,
68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE ș i 93/96/CEE
3. Regulamentul (CE) nr. 539/2001 al Consiliului din 15 martie 2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai
căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror
resortisanți sunt exonerați de această obligație, cu modificările ulterioare;
4. Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 al Consiliului din 13 decembrie 2004 privind standardele pentru
elementele de securitate și elementele biometrice integrate în pașapoarte și în documente de călătorie
emise de statele membre;
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5. Regulamentul nr. 444/2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2252/2004 al Consiliului
privind standardele pentru elementele de securitate şi elementele biometrice integrate în paşapoarte şi în
documente de călătorie emise de statele membre;
6. Regulamentul (CE) nr. 343/2003 al Consiliului din 18 februarie 2003 de stabilire a criteriilor şi
mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate
într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe. (Dublin II);
7. Directiva 82/2004/CE a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind obligația operatorilor de transport de
a comunica datele privind pasagerii;
8. Decizia nr. 374/2008 de modificare a părţii I din anexa 3 la Instrucţiunile consulare comune privind
resortisanţii ţărilor terţe care au obligaţia de a deţine viză de tranzit aeroportuar;
B. Legislație națională relevantă:
1. Ordonanţă de urgenţă nr. 194 din 12 decembrie 2002 (**republicată**) (*actualizată*) privind
regimul străinilor în România;
2. Legea nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
(*actualizată*);
3. Hotărârea nr. 94 din 26 ianuarie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate;
4. Ordonanţă de urgenţă nr. 102 din 14 iulie 2005 (**republicată**) (*actualizată*) privind libera
circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic
European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene;
5. Ordinul nr. 1.124 din 20 iulie 2015 privind lista documentelor de trecere a frontierei de stat
acceptate de statul român;
6. Ordonanţă nr. 34 din 26 iulie 2006 privind obligaţia transportatorilor aerieni de a comunica date
despre pasageri;
7. LEGE nr. 61 din 27 septembrie 1991 (*republicată*) pentru sancţionarea faptelor de încălcare a
unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice*);
8. Ordonanţă nr. 2 din 12 iulie 2001 (*actualizată*) privind regimul juridic al contravenţiilor;
C. Note de curs;
D. www.frontex.europa.eu

Instr.pr.V drd. Cristian CĂLEA.................................

Pagina 3 din 10

FACULTATEA DE POLIȚIE DE FRONTIERĂ

Tematica și bibliografia examenului de licentă seria 2015-2018, I.F. / I.F.R.

III. INVESTIGAREA CRIMINALITĂŢII TRANSFRONTALIERE
(15 întrebări)
TEME:
1. Criminalitatea transfrontalieră organizată
- Contrabanda
2. Activități informative asociate culegerii datelor din surse publice
3. Migrația ilegală organizată și traficul de persoane
- Migrația ilegală: Activități informative desfășurate pentru culegerea de date și informații în scopul
prevenirii și combaterii migrației ilegale.
- Traficul de persoane: Culegerea de date și informații de la surse umane (Hummint) și surse
deschise (OSINT) în scopul prevenirii și combaterii traficului de persoane.
- Investigarea infracțiunilor de trafic de migranți și trafic de ființe umane.
4. Traficul internațional cu auto furate
- Elemente de identificare pentru autocamioane și vehicule grele
- Verificări prin puncte și centre de contact
- Cooperarea cu instituții naționale și europene pentru combaterea traficului de autovehicule furate.
5. Analiza de risc
- Analiza de risc, instrument pentru managementul la frontieră (Riscul – definiție, concept,
identificare, analizare, combatere / Vulnerabilitate, amenințare și impact / Prognoza)

BIBLIOGRAFIE:
A.Legislație națională:
1. Ordonanţa de urgenţă nr. 104 din 27 iunie 2001 (*actualizată*) privind organizarea şi funcţionarea
Poliţiei de Frontieră Române;
2. Ordonanţă de urgenţă nr. 194 din 12 decembrie 2002 (**republicată**) (*actualizată*) privind
regimul străinilor în România;
3. Legea nr. 248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate
(*actualizată*);
4. Hotărârea nr. 130/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004
privind regimul armelor şi al muniţiilor;
5. Legea nr. 182 din 12 aprilie 2002, privind protecţia informaţiilor clasificate, publicată în M.O.
partea I, nr. 248 din 12 aprilie 2002;
6. Hotărârea Guvernului României nr. 585 din 13 iunie 2002, pentru aprobarea Standardelor naţionale
de protecţie a informaţiilor clasificate în România, publicată în M.O. partea I, nr. 485 din 5 iulie 2002;
7. Hotărârea Guvernului României nr. 781 din 25 iulie 2002, privind protecţia informaţiilor secrete de
serviciu, publicată în M.O. partea I nr. 575 din 5 august 2002;
8. Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 811 din 23.09.2005 privind efectuarea
controalelor, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege în domeniul protecţiei
informaţiilor clasificate în Ministerul Administraţiei şi Internelor;
9. Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 810 din 23.09.2005 pentru aprobarea normelor de
aplicare a standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în sistemele informatice şi de
comunicaţii – INFOSEC, în instituţiile Ministerului Administraţiei şi Internelor.
10. Activititati de culegere a informatiilor asociate surselor publice – Bogdan Catalineanu
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B. Legislație Europeană
11. Regulamentul (UE) 399/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 cu
privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor
Schengen);
12. Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului european și al Consiliului din 14 septembrie 2016
privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de modificare a Regulamentului (UE)
2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 863/2007
al Parlamentului European și al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr.2007/2004 al Consiliului și a
Deciziei 2005/267/CE a Consiliului.
13. CIRAM – Common Integrated Risk Analysis Model – Modelul Comun al Analizei de Risc
Integrate.
C. Concepția Inspectorului General al Inspectoratului General al Politiei de Frontieră Române privind
controlul la frontierele României nr 239393/01.04.2015

Prof.univ.dr. Sergiu Adrian VASILE..............................
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LEGISLAŢIE SCHENGEN
(15 întrebări)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

TEME:
Dreptul la liberă circulaţie în Uniunea Europeană
Spaţiul Schengen şi controlul frontierelor externe
Cooperarea poliţienească transfrontalieră în context Schengen
Sistemul Informatic Schengen (SIS) şi protecţia datelor în SIS
CCPI - Biroul SIRENE
Agenția Europeană Frontex – atribuții, misiuni.

BIBLIOGRAFIE:
A. Legislație europeană:
1. Acordul din 14 iunie 1985 între guvernele statelor uniunii economice Benelux, al Republicii
Federale Germania şi al Republicii Franceze privind eliminarea graduală a controalelor la frontierele
comune, încheiat la Schengen, la 14 iunie 1985;
2. Convenţia de Aplicare a Acordului din 14 iunie 1985 dintre guvernele statelor din Uniunea
Economică Benelux, Republicii Federale Germania şi Republicii Franceze privind eliminarea treptată a
controalelor la frontierele comune – Convenţia Schengen (CAAS);
3. Regulamentul nr.399/2016 de instituire a unui Cod comunitar privind regimul de trecere a
frontierelor de către persoane (Codul Frontierelor Schengen),
4. Decizia nr.533/2007/JAI a Consiliului din 12 iunie 2007 privind înființarea, funcționarea şi
utilizarea Sistemului de informații Schengen de a doua generație (SIS 2)
5. Regulamentul (CE) nr. 1986/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie
2006 privind accesul la Sistemul de Informații Schengen din a doua generație (SIS 2) al serviciilor
competente, din statele membre, pentru eliberarea certificatelor de înmatriculare a vehiculelor
6. Regulamentul (CE) nr. 1987/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie
2006 privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de Informații Schengen din a doua generație.
7. Directiva Parlamentului şi Consiliului European nr.38/2004/EC din data de 29 Aprilie 2004 cu
privire la dreptul cetăţenilor Uniunii şi al membrilor lor de familie de a circula şi domicilia liber pe
teritoriul Statelor Membre;
8. Regulamentul (UE) 2016/1624 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 septembrie 2016
privind Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european și de modificare a Regulamentului (UE)
2016/399 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 863/2007
al Parlamentului European și al Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 2007/2004 al Consiliului și a
Deciziei 2005/267/CE a Consiliului
9. Regulamentul (UE) nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
B. Legislație națională:
1. OUG nr.103/2006, republicată (M. Of, Partea I, nr.150 din 28.02.2014) privind unele măsuri
pentru facilitarea cooperării poliţieneşti internaţionale, modificată şi completată prin: Legea nr. 201/2010
publicată în M. Of, Partea I, nr.718 din 28.10.2010;
2. Legea nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, modificată şi
completată;
C. Cursuri universitare:
1. Gabriel PEREŞ, Legislaţie Schengen - curs universitar, Ed. SITECH, Craiova, 2016;
2. Gabriel PEREŞ, Politici şi Strategii în domeniul Schengen, Ed. SITECH, Craiova, 2013.

Conf.univ.dr. Gabriel PEREȘ..............................
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MANAGEMENT ORGANIZAŢIONAL
(10 întrebări)

TEME:
1. Trăsăturile şi componentele planificării tactice la Sectorul Poliţiei de Frontieră
2. Atribuţii relevante ale compartimentelor Sectorului Poliţiei de Frontieră:
 Dispecerat
 Tura de serviciu
 Combaterea infracţionalităţii transfrontaliere
 Compartimentul sprijin misiuni
 Punctul Poliţiei de Frontieră
 Secretariat
 Logistică
3. Organizarea procesuală a muncii individuale şi colective:
 Atribuţiile specifice funcţiei de agent administrativ
 Atribuţiile specifice funcţiei de agent tehnic
 Atribuţiile specifice funcţiei de ofiţer I şi II şi ofiţer principal II – ture serviciu
 Atribuţiile specifice funcţiei de ofiţer specialist III – ture serviciu
 Atribuţiile specifice funcţiei de ofiţer specialist III (P.P.F. – feroviar, aeroportuar, portuar, rutier
şi zona liberă)
 Atribuţiile specifice funcţiei de ofiţer specialist III
 Atribuţiile specifice funcţiei de adjunct şef sector
 Atribuţiile specifice funcţiei de şef sector
4. Activităţile curente desfăşurate de şeful de tură:
 Înainte de intrarea în serviciu
 Pregătirea personalului pentru intrarea în serviciu
 Pe timpul îndeplinirii serviciului
 La ieşirea din serviciu
BIBLIOGRAFIE:
1. Ordonanţa de urgenţă nr. 104 din 27 iunie 2001 (*actualizată*) privind organizarea şi funcţionarea
Poliţiei de Frontieră Române;
2. Costel DUMITRESCU , Management organizaţional, curs universitar, Editura Sitech, Craiova, 2015;
3. Concepția Inspectorului General al Inspectoratului General al Politiei de Frontieră Române privind
controlul la frontierele României nr 239393/01.04.2015

Conf.univ.dr. Gabriel PEREȘ..............................
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INSTITUŢII DE DREPT PENAL ŞI DREPT PROCESUAL PENAL
(20 întrebări)

I. DREPT PENAL. PARTEA GENERALĂ (6 întrebări)
1. Trăsăturile esenţiale ale infracţiunii
2. Conţinutul constitutiv al infracţiunii
3. Actele pregătitoare
4. Tentativa
5. Desistarea şi împiedicarea producerii rezultatului
6. Infracţiunea continuă
7. Infracţiunea continuată
8. Infracţiunea complexă
9. Infracţiunea de obicei
10. Concursul de infracţiuni
11. Recidiva
12. Legitima apărare
13. Starea de necesitate
14. Consimţământul persoanei vătămate
15. Constrângerea fizică
16. Cazul fortuit
17. Intoxicaţia
18. Autoratul şi coautoratul
19. Complicitatea
20. Instigarea
II. DREPT PENAL. PARTEA SPECIALĂ (7 întrebări)
I. Infracţiuni contra persoanei
1. Infracţiuni contra vieţii
- Omorul.
- Omorul calificat.
- Uciderea la cererea victimei.
- Uciderea din culpă.
2. Infracţiuni contra integrităţii corporale sau sănătăţii
- Lovirea sau alte violenţe
- Vătămarea corporală
- Lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte
- Vătămarea corporală din culpă
3. Infracţiuni săvârşite asupra unui membru de familie
- Violenţa în familie
- Uciderea ori vătămarea nou-născutului săvârşită de către mamă
4. Infracţiuni contra libertăţii persoanei
- Lipsirea de libertate în mod ilegal
- Ameninţarea
- Şantajul
5. Traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile.
- Traficul de persoane
- Traficul de minori
-Proxenetismul
6. Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale
- Violul
- Agresiunea sexuală
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- Actul sexual cu un minor
7. Infracţiuni ce aduc atingere domiciliului şi vieţii private
- Violarea de domiciliu
- Violarea sediului profesional
II. Infracţiuni contra patrimoniului
1. Furtul
- Furtul
- Furtul calificat
- Furtul în scop de folosinţă
2. Tâlhăria
- Tâlhăria
- Tâlhăria calificată
- Tâlhăria urmată de moartea victimei
3. Infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii
- Abuzul de încredere
- Înşelăciunea
4. Fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice
- Frauda informatică
5. Distrugerea
- Distrugerea
- Distrugerea calificată
- Distrugerea din culpă
III. Infracţiuni contra autorităţii
- Ultrajul „
- Sustragerea sau distrugerea de înscrisuri
- Ruperea de sigilii
- Sustragerea de sub sechestru
IV. Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei
- Nedenunţarea
- Omisiunea sesizării
- Favorizarea făptuitorului
- Tăinuirea
- Mărturia mincinoasă
- Sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri
- Cercetarea abuzivă
- Ultrajul judiciar
- Evadarea
- Înlesnirea evadării
V. Infracţiuni de corupţie şi de serviciu
1. Infracţiuni de corupţie
- Luarea de mită
- Darea de mită
- Traficul de influenţă
- Cumpărarea de influenţă
2. Infracţiuni de serviciu
- Delapidarea
- Purtarea abuzivă
- Abuzul în serviciu
- Neglijenţa în serviciu
VI. Infracţiuni de fals. Falsuri în înscrisuri
- Falsul material în înscrisuri oficiale
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- Falsul intelectual
- Falsul în înscrisuri sub semnătură privată
- Uzul de fals
- Falsificarea unei înregistrări tehnice
- Falsul informatic
- Falsul în declaraţii
- Falsul privind identitatea
III. DREPT PROCESUAL PENAL (7 întrebări)
1. Etapele desfăşurării acţiunii penale
2. Subiecţii procesuali principali
3. Părţile în procesul penal
4. Audierea suspectului sau a inculpatului
5. Audierea persoanei vătămate, a părţii civile şi a părţii responsabile civilmente
6. Audierea martorilor
7. Percheziţia
8. Reţinerea
9. Sesizarea organelor de urmărire penală
10. Începerea urmăririi penale
11. Suspendarea urmăririi penale
12. Clasarea și renunțarea la urmărirea penală
13. Terminarea urmăririi penale
14. Rezolvarea cauzelor şi sesizarea instanţei
14. Reluarea urmăririi penale
15. Plângerea împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală
BIBLIOGRAFIE:
- Codul penal adoptat în 2009 (Legea nr.286/2009), publicat în M.Of. nr.510/24 iulie 2009, cu
modificările şi completările ulterioare
- Codul de procedură penală adoptat în 2010 (Legea nr.135/2010), publicat în M.Of. nr.486/15 iulie 2010,
cu modificările şi completările ulterioare
- I. A. Barbu, Drept penal. Partea generală, Editura Universul Juridic, București, 2016.
- M. Gorunescu, I. A. Barbu, M. Rotaru, Drept penal. Partea generală, conform noului cod penal, Editura
Universul Juridic, Bucureşti, 2014.
- A. L. Lorincz, Drept procesual penal vol. I (conform noului Cod de procedură penală), Editura
Universul Juridic, Bucureşti, 2015
- A. L. Lorincz, Drept procesual penal vol. II (conform noului Cod de procedură penală), Editura
Universul Juridic, Bucureşti, 2016
- N. Volonciu şi colectiv, Noul Cod de procedură penală comentat, ediția a 2-a, Editura Hamangiu,
Bucureşti, 2015
- M. Udroiu, Drept penal. Partea specială. Noul Cod penal, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2014.
- Al. Boroi, Drept penal. Partea specială, ediția a 2-a, Editura C.H.Beck, București, 2014.

Conf.univ.dr. Ionuț Andrei BARBU (Departamentul de Drept Penal)..............................

* * *
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