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SPECIALIZAREA POLIȚIE
I. INSTITUŢII DE DREPT PENAL ŞI DREPT PROCESUAL PENAL
TEMATICĂ
I. Drept penal. Partea generală
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
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
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6. Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale
- Violul
- Agresiunea sexuală
- 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
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- Falsul material în înscrisuri oficiale
- 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
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.
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II. TACTICĂ POLIȚIENEASCĂ
TEMATICĂ
1. Poliţia română instituţie fundamentală a statului de drept, organizare şi atribuţii.
2. Drepturile şi obligaţiile generale de serviciu ale poliţistului.
3. Tactica intervenţiei poliţiei pentru prevenirea săvârşirii faptelor antisociale şi menţinerea
ordinii publice.
4. Cunoaşterea teritoriului din punct de vedere poliţienesc — cerinţă de bază a muncii de
poliţie.
5. Cunoaşterea populaţiei din punct de vedere poliţienesc — cerinţă de bază a muncii de
poliţie.
6. Prevenirea infracţiunilor şi a altor fapte antisociale — latură fundamentală a activităţii
poliţieneşti.
7. Organizarea şi executarea activităţii de menţinere a siguranţei publice în mediul urban.
8. Sarcinile unităţilor de poliţie privind organizarea şi funcţionarea pazei obiectivelor,
bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.
9. Transferarea şi escortarea arestaţilor preventiv, reţinuţilor sau condamnaţilor la
pedeapsa închisorii.
10. Organizarea şi funcţionarea locurilor de reţinere şi arest preventiv în cadrul unităţilor de
poliţie.
11. Organizarea serviciului de permanenţă în cadrul unităţilor şi subunităţilor de poliţie.
12. Organizarea şi funcţionarea poliţiei de proximitate.
13. Noţiuni generale privind activitatea poliţiei rurale.
BIBLIOGRAFIE
 Dispoziţia IGPR nr.123/2012, privind Concepţia unitară de organizare, funcţionare şi
acţiune a structurilor de ordine publică ale Poliţiei Române.
 Constantin Eugeniu-Ciprian, Tactică poliţienească, Editura Sitech, Craiova, 2014.
 Iacob Adrian, Draghici Ion, Frunzulică Telu, Moldovan Viorica, Constantin Ciprian şi
Găucan Vlad - Tratat de Tactică Poliţienească, volumele I şi II, Editura M.A.I. 2012.
III. METODE ȘI TEHNICI OPERATIVE
TEMATICĂ
1. Investigația conspirată;
2. Supravegherea operativă;
3. Supravegherea tehnică;
4. Combinația informativă;
5. Jocul operativ și dezinformarea;
6. Managementul informatorilor profilați;
7. Investigatorul sub acoperire;
8. Livrarea supravegheată;
9. Protecția martorilor și a colaboratorilor;
10. Urmărirea unor categorii de persoane și obiecte.
BIBLIOGRAFIE
 Codul de procedură penală, actualizat;
 Chipăilă Ion și colaboratorii – Bazele activității informative, editura MIRA, 2008;
 Popescu Gheorghe și colaboratorii – Metode și Tehnici Operative, editura MAI, 2013;
 Legea 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, actualizată;
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 Legea 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri,
actualizată;
 Legea 682/2002 privind protecția martorilor, actualizată.
IV. COOPERARE POLIȚIENEASCĂ INTERNAȚIONALĂ
TEMATICĂ
1. Consideraţii generale privind cooperarea poliţienească internaţională
2. Cooperarea poliţienească internaţională prin intermediul Punctului Naţional Focal
3. Cooperarea poliţienească internaţională prin intermediul EUROPOL
4. Cooperarea poliţienească internaţională prin intermediul Biroului Naţional INTERPOL
5. Schimbul de informaţii suplimentare de interes Schengen
6. Recomandări şi bune practici în domeniul cooperării poliţieneşti internaţionale
BIBLIOGRAFIE
 Codul Penal al României
 Codul de Procedură Penală al României
 Legea nr. 565/2002 pentru ratificarea Convenţiei Naţiunilor Unite împotriva
criminalităţii transnaţionale organizate, adoptate la New York la 15 noiembrie 2000
 Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, cu
modificările şi completările ulterioare
 Legea nr. 55/2012 privind cooperarea României cu
Oficiul European de
Poliţie(EUROPOL), republicată
 Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, cu
modificările şi completările ulterioare
 Legea nr. 535 din 25 noiembrie 2004 privind prevenirea si combaterea terorismului, cu
modificările şi completările ulterioare
 Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, cu
modificările şi completările ulterioare
 Adrian Iacob – „Tactici de cooperare poliţienească internaţională”, Editura Sitech,
Craiova, 2007
 Adrian Iacob - „Instrumentele cooperării poliţieneşti internaţionale în contextul
globalizării”, Editura Sitech, Craiova, 2014
 Adrian Iacob, Ştefan Pop, Ioan Liviu Tăut, Marian Secăreanu- „Tactica în domeniul
cooperării poliţieneşti europene şi internaţionale”, Editura Sitech, Craiova, 2012
 Adrian Iacob, Cristian Eduard Ştefan. - „Sistemul legislativ în materia cooperării
poliţieneşti internaţionale”, Editura Sitech, Craiova, 2014
V. PSIHOLOGIE JUDICIARĂ
1. Caracteristicile personalității diferitelor tipuri de infractori:
 Escrocii;
 Hoții;
 Tâlharii;
 Violatorii;
 Pedofilii;
 Incestuoșii;
 Asasini – ucigași;
 Asasini în serie;
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 Asasini plătiți
2. Elemente de psihologia martorului;
3. Elemente de psihologia martorului protejat;
4. Elemente de morfopsihologie;
5. Probarea vinovăției prin diferite metode psihologice:
 Utilizarea probelor proiective pentru realizarea profilului psihologic al
persoanelor bănuite de comiterea unor infracțiuni;
 Identificarea autorilor de infracțiuni cu ajutorul tehnicii de detecție a
comportamentului simulat (poligraf);
 Identificarea infractorilor cu ajutorul portretului psihologic al autorului.
BIBLIOGRAFIE
 Marius-Florin MIHĂILĂ – Psihologie judiciară (ediție revizuită și adăugită), Editura
Sitech, Craiova, 2017
VI. TACTICĂ CRIMINALISTICĂ ȘI METODOLOGIE CRIMINALISTICĂ
TEMATICĂ
Tactică criminalistică
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Reguli tactice criminalistice de investigare a scenei infracțiunii.
Tactica efectuării percheziției domiciliare.
Tactica ascultării persoanelor în cadrul anchetei penale.
Tactica efectuării confruntării.
Tactica efectuării reconstituirii.
Tactica efectuării identificării persoanelor și obiectelor.

Metodologia criminalistică
1. Probleme ce trebuie să le lămurească investigarea criminalistică a infracțiunilor de
omor.
2. Activități ce trebuie desfășurate în vederea administrării probatoriului în cazul
investigării infracțiunilor de omor.
3. Probleme ce trebuie să le lămurească investigarea criminalistică a infracțiunilor de furt
și tâlhărie.
4. Activități ce trebuie desfășurate în vederea administrării probatoriului în cazul
investigării infracțiunilor de furt și tâlhărie.
5. Probleme ce trebuie să le lămurească investigarea criminalistică a infracțiunilor la
regimul armelor și munițiilor.
6. Activități ce trebuie desfășurate în vederea administrării probatoriului în cazul
investigării infracțiunilor la regimul armelor și munițiilor.
BIBLIOGRAFIE
 Codul Penal al României, cu modificările și completările ulterioare.
 Codul de Procedură Penală al României, cu modificările și completările ulterioare.
 Ordinul comun M.A.I./PÎCCJ nr.182/1754/C/2009 privind procedura efectuării
cercetării la fața locului.
 Marin Ruiu – Criminalistica, Editura Universul Juridic, București, 2017.
 Marin Ruiu – Metodologie criminalistică, Editura Universul Juridic, București, 2013.
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 Marin Ruiu – Metodologia investigării criminalistice a unor genuri de infracțiuni,
Editura Universul Juridic, București, 2014.
VII – 1. INVESTIGAȚII CRIMINALE
TEMATICĂ
1. Poliţia de investigaţii criminale – noțiune, organizare și competențe.
2. Modalități de sesizare a structurilor de inverstigații criminale.
3. Înregistrarea, evidența unitară și circuitul sesizărilor penale.
4. Efectuarea perchezițiilor domiciliare de către structurile de investigații criminale.
5. Investigarea infracţiunilor contra integrităţii corporale sau sănătăţii.
6. Activităţi informativ-operative desfăşurate de poliţie pentru combaterea furturilor şi a
traficului de autovehicule.
7. Investigarea infracţiunilor de înşelăciune care intră în competenţa materială a structurilor
de investigaţii criminale.
8. Prevenirea şi combaterea infracţiunilor săvârşite de cetăţenii români în străinătate.
9. Activităţi ce se desfăşoară în vederea punerii în executare a unor mandate şi hotărâri
judecătoreşti.
10. Soluţionarea cauzelor ce privesc persoane dispărute, cadavre cu identitate necunoscută şi
persoane cu identitate necunoscută.
11. Activităţi specifice întreprinse pentru desfăşurarea activităţilor de supraveghere judiciară.
12. Specificul activităţilor informativ-operative ce se execută de poliţie pentru prevenirea şi
combaterea infracţiunilor contra vieţii. Morţi suspecte.
13. Prevenirea şi combaterea infracţiunilor de tâlhărie.
14. Investigarea infracţiunilor de furt din locuinţe şi societăţi comerciale.
15. Investigarea tâlhăriilor comise asupra băncilor, caselor de schimb valutar şi de amanet,
transporturilor de valori ori a celor cu mod de operare deosebit.
16. Documentarea grupărilor infracţionale.
17. Grupări infracţionale - activitati informativ-operative.
18. Forme ale cooperării poliţieneşti şi judiciare internaţionale.
19. Activități specifice desfășurate de formațiunile de investigații criminale pentru prevenirea
și combaterea infracțiunilor din domeniul protejării patrimoniului cultural-național.
20. Activități specifice desfășurate de formațiunile de investigații criminale pentru prevenirea
și combaterea infracțiunilor contra libertății și integrității sexuale.
BIBLIOGRAFIE
 Codul penal;
 Codul de procedură penală;
 Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române;
 Legea nr. 360/2002 privind Statutul Poliţistului, cu modificările ulterioare;
 Legea nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare;
 Ordinul comun M.A.I.-P.I.C.C.J. nr. 56 din 10.04.2014 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind înregistrarea, evidenţa unitară, circuitul sesizărilor penale şi
coordonarea administrativă a activităţilor dispuse organelor de poliţie de către
procuror;
 Ţupulan Marin-Claudiu, „Investigaţii criminale”, Editura Sitech, Craiova, 2012.
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VII – 2. INVESTIGAREA FRAUDELOR
TEMATICĂ
1. Investigarea fraudelor la regimul societăților comerciale și al insolvenței agenților
economici;
2. Prevenirea și combaterea fraudei care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene;
3. Aspecte specifice privind prevenirea și documentarea fraudei fiscale;
4. Investigarea infracțiunilor la regimul vamal al României;
5. Forme ale criminalității economico – financiare care se manifestă în sectorul industrial,
agricol și al industriei alimentare;
6. Documentarea criminalității economico – financiare din domeniul silvic și al exploatării
masei lemnoase;
7. Investigarea ilegalităților care se săvârșesc în instituțiile bugetare, a infracțiunilor de
corupție și a celor asimilate corupției;
8. Prevenirea și combaterea infracțiunilor care se manifestă în domeniul achizițiilor publice;
9. Aspecte specifice ale criminalității bancare;
10. Investigarea fraudelor în domeniul asigurărilor și reasigurărilor.
BIBLIOGRAFIE
 Legea 31/1990 privind societățile comerciale, actualizată;
 Legea 78/2000 privind prevenirea descoperirea și sancționarea unor fapte de corupție,
actualizată;
 Legea 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, actualizată;
 Legea 86/2006 privind Codul Vamal al României, actualizat;
 Codul penal, actualizat;
 Legea 46/2008 privind Codul silvic, actualizat;
 Legea 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată;
 H.G. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.
98/2016 privind achizițiile publice;
 O.U.G. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului, actualizată;
 Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.
VII – 3. ORDINE PUBLICĂ
TEMATICĂ
1. Organizarea activității de ordine publică la polițiile municipale, orășenești și secțiile de
poliție;
2. Regimul juridic al contravenției;
3. Procedura aplicării sancțiunii contravenționale;
4. Organizarea activității de siguranță publică în zona unităților de învățământ;
5. Organizarea și executarea acțiunilor și controalelor polițienești de către formațiunile de
ordine publică;
6. Planificarea, instruirea, controlul și evaluarea activității polițiștilor de siguranță publică;
7. Activități desfășurate de formațiunile de ordine publicăpentru prevenirea infracțiunilor și
a altor fapte antisociale;
8. Sarcinile formațiunilor de ordine publică privind obținerea autorizațiilor la regimul
armelor și munițiilor, de către persoane fizice și juridice;
9. Asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor și valorilor cu pază proprie;
10. Organizarea activității de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
11. Organizarea şi funcţionarea societăţilor specializate de pază.
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12. Cooperarea unităților de poliție cu alte forțe din cadrul sistemului integrat de siguranță
publică.
13. Structura organizatorică şi atribuţiile formaţiunilor de ordine publică în mediul rural
14. Protecţia informaţiilor clasificate
15. Particularităţile activităţii poliţiştilor de proximitate în mediul rural
16. Activităţi pentru prevenirea si combaterea furturilor de materiale feroase şi neferoase,
combaterea furturilor de animale, evenimentelor rutiere în mediul rural, infracţiunilor la
regimul armelor şi muniţiilor, infracţiunilor de înşelăciune de către formaţiunile de ordine
publică,
17. Gestionarea stărilor conflictuale în mediul rural
18. Prevenirea şi combaterea infracţiunilor cu violenţă în mediul rural
19. Atribuţiile poliţiştilor de ordine publică, pe linia prevenirii şi combaterii activităţi pentru
prevenirea şi combaterea delictelor silvice, transportul, prelucrarea, comercializarea şi
exportul materialului lemnos
20. Activităţi desfăşurate de lucrătorii de poliţie în domeniul piscicol, cinegetic în cooperare
cu alte forţe specializate
21.
Activităţi pentru prevenirea şi combaterea sustragerilor de produse petroliere din
conductele magistrale de transport
22. Prevenirea şi combaterea infracţiunilor de furt de către formaţiunile de ordine publică
23. Sarcinile poliţiştilor de ordine publică pentru prevenirea şi combaterea traficului de
persoane
24. Activităţi desfăşurate de lucrătorii de poliţie în domeniul piscicol, cinegetic în cooperare
cu alte forţe specializate
BIBLIOGRAFIE
 Legea 180 din 11.04.2002, pentru aprobarea O. G. nr. 2/2001 privind regimul juridic
al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia
persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
 H. G. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu
modificările şi completările ulterioare;
 O. G. 2/2001, actualizată în anul 2017;
 Dispoziția IGPR nr. 123 din 15.11.2012, privind stabilirea concepției unitare de
organizare, funcționare și acțiune a structurilor de ordine publică ale Poliției Române;
 Coordonator prof. univ. dr. Stancu Șerb – Siguranță publică (curs), Editura
Ministerului Administrației și Internelor, București 2005;
 Codul penal;
 Codul de procedură penală;
 Codul silvic;
 Legea 218 din 23.04.2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române,
publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 305 din 09.05.2002;
 Legea nr. 60/1991 (republicată) privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice,
cu modificările şi completările ulterioare, M.O. nr. 888 din 29 septembrie 2004;
 Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, M.O. nr.
513 din 23 iulie 2010 ;
 Legea nr. 317/2009 pentru aprobarea OUG nr. 23/2008 privind pescuitul şi
acvacultura;
 Legea nr. 295/28.06.2004 şi Legea 17/1996 privind regimul armelor şi muniţiilor;
 Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor şi valorilor şi protecţiei
persoanelor cu modificările şi completările ulterioare, respectiv Legea nr. 40/2010;
 Ordonanţa nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor;
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 O. G. nr. 195/2002 privind circulaţia rutieră, cu modificările ulterioare;
 Disp. IGPR nr. 643/2005, pentru aprobarea Manualului de bune practici de intervenţie
pentru poliţia de ordine publică.
VII – 4. COMBATEREA CRIMINALITĂŢII ORGANIZATE-CYBERCRIME
TEMATICĂ
1.
Criminalitatea organizată - ameninţare la adresa siguranţei naţionale a statelor.
2.
Sistemul naţional şi internaţional de combatere a criminalităţii organizate.
3.
Grupul infracţional organizat.
4.
Metode şi tehnici speciale de investigare a criminalităţii organizate.
5.
Protecţia martorilor în România.
6.
Traficul de droguri.
7.
Investigarea infracţiunilor privind traficul ilicit de droguri.
8.
Criminalitatea informatică.
9.
Investigarea infracţiunilor săvârşite cu mijloacele de plată electronică.
10. Investigarea atacurilor de tip phishing şi skimming.
11. Investigarea infracţiunilor de exploatare sexuala a minorilor in mediul online.
12. Metodologia investigării şi cercetării traficului de persoane si a fenomenului
migraţionist.
13. Falsul de monedă.
14. Elemente specifice investigării acţiunilor teroriste.
15. Combaterea finanţării terorismului.
BIBLIOGRAFIE
 Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de
droguri, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, cu
modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 656/2002 privind descoperirea şi sancţionarea spălării banilor, cu
modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 682/2002 privind protecţia martorilor, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Legea nr. 39/2003 privind prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate, cu
modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei şi executarea
demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi
sancţionarea corupţiei cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 286/2009 privind Noul Cod penal, publicată în M.Of. nr. 510/24 iulie 2009;
 Legea nr. 135/2010 privind Noul Cod de procedură penală, publicată în Monitorul
Oficial nr. 486/15 iulie 2010;
 Ştefan-Gabriel Dascălu - Combaterea criminalităţii organizate, curs, Editura Sitech,
Craiova, 2016.

Pagina 11 din 27

VII – 5. POLIŢIE RUTIERĂ
TEMATICĂ
1. Dreptul de a conduce autovehicule.
2. Instituții naționale și internaționale cu atribuții în siguranța, fluența și protecția mediului
din domeniul traficul rutier.
3. Înmatricularea/înregistrarea, transferul dreptului de proprietate şi radierea vehiculelor.
4. Drepturile, obligaţiile şi interdicţiile participanţilor la traficul rutier.
5. Cunoaşterea autovehiculului.
6. Măsuri de prim-ajutor în cazul accidentelor rutiere.
7. Supravegherea, dirijarea și controlul traficului rutier.
8. Prevederi europene rutiere în domeniul urmăririi transfrontaliere a faptelor antisociale.
9. Contravenția și infracțiunea rutieră.
10. Cercetarea și soluţionarea accidentelor rutiere, după caz.
11. Situaţia operativă și măsuri dispuse în cazul modificărilor parametrilor de trafic rutier .
12. Coloanele oficiale și însoțiri transporturi speciale-deontologie.
13. Educaţia rutieră.

BIBLIOGRAFIE
 OUG nr. 195/2002 republicată, cu modificările ulterioare, privind circulaţia pe
drumurile publice;
 Regulamentul pentru aplicarea OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile
publice.
 Decretul nr.318/1980 privind ratificarea unor înţelegeri internaţionale în domeniul
circulaţiei. rutiere (Convenţia asupra circulaţiei rutiere – Viena 1968 şi Convenţia
asupra semnalizării rutiere – Viena 1968);
 Directiva UE nr. 413/2015 - urmărirea transfrontalieră a unor fapte la regimul
circulației pe drumurile publice;
 Legea nr. 132/2017 – răspunderea civilă obligatorie, în cazul accidentelor rutiere;
 OG nr. 43/1997 – regimul juridic al drumului;
 Og nr. 81/2000 – itp;
 OG nr. 27/2011- transporturile rutiere;
 HG nr. 755/2016- Strategia națională de siguranță rutieră;
 Ordinul comun MI/PGICCJ/2009 privind efectuarea cercetării la faţa locului de către
unităţile de poliţie, cu modificările şi completările ulterioare;
 Tactici de siguranţă şi supravieţuire pe stradă – Curs pentru tactici de siguranţă şi
supravieţuire pe stradă (LETSS- FBI) 03/05;
 Ignat D.A -Tratat de managementul modernizării transporturilor din România de după
1989 – Ed. Sitech, Craiova 2009;
 Ignat D.A – Reglementări rutiere – către o conducere sigură, civilizată și fluentă,
Editura Sitech, Craiova, 2015;
 Ignat D.A – Poliţie rutieră, Editura Sitech, Craiova, 2012;
 Dicţionar explicativ pentru ştiinţă şi tehnologie. Transporturi rutiere. – Autor colectivEd.Agir, 2006;
 www.publications.europa.eu/official (Jurnalul Oficial UE).
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VII – 6. TEHNICĂ CRIMINALISTICĂ
TEMATICĂ
1. Identificarea criminalistică;
2. Tehnica fotografică, fotografia judiciară;
3. Bazele de date criminalistice din Poliția Română;
4. Cercetarea la fața locului;
5. Constatarea și expertiza criminalistică;
6. Traseologie judiciară, cercetarea criminalistică a urmelor;
7. Dactiloscopie judiciară;
8. Balistică judiciară;
9. Identificarea persoanelor și cadavrelor după semnalmente;
10. Identificarea persoanei după scris, grafoscopia judiciară;
11. Tehnica documentelor, cercetarea criminalistică a documentelor falsificate.
BIBLIOGRAFIE
 Codul de procedură penală.
 Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române.
 Legea nr. 369/06.06.2002 privind statutul poliţistului.
 Ordonanţa nr.75/24.08.2000 privind autorizarea experţilor criminalişti.
 Ordonanţa nr.2/21.01.2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică
judiciară şi extrajudiciară
 V.Vasile, G.Panfil, D.Nechita, P.Enache, Tehnică criminalistică, îndrumar teoretic şi
practic, Ed.Estfalia, Bucureşti, 2014;
 G.Panfil, Fundamentele tehnicii criminalistice, editia a II-a, vol.I-II, Ed.Estfalia,
Bucureşti, 2013;
 C.Toader, F. Niculae, Tehnica criminalistică, curs universitar, Ed.Estfalia, Bucureşti,
2013;
 G.Panfil, Fundamentele tehnicii criminalistice, vol. I-III, Ed.Estfalia, Bucureşti, 20102011;
 C.Toader – Tehnica Criminalistica. Dactiloscopie, Ed.Prouniversitaria, Bucuresti,
2008;
 C.Toader – Tehnică Criminalistică_Îndrumar teoretic și practic, Ed. Sitech, Craiova
2016;
 Colecţia revistei „Forum criminalistic”;
 Colecţia revistei „Criminalistica”;
 Alte cursuri realizate de cadrele Departamentului de Criminalistică în anii universitari
2014-2017;
 Procedurile de lucru ale IGPR-Institutul Național de Criminalistică;
 Alte materiale realizate de colectivul IGPR-Institutul Naţional de Criminalistică.
VII – 7. POLIŢIE TRANSPORTURI
TEMATICĂ
1.
Organizarea şi funcţionarea poliţiei transporturi;
2.
Atribuţiile poliţiei transporturi;
3.
Organizarea, planificarea şi executarea activităţii de patrulare a trenurilor de călători;
4.
Atribuţiile generale ale membrilor patrulei de poliţie TF;
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Activităţi specifice în cazul punerii în circulaţie a unor trenuri speciale de călători şi
marfă;
Modul de organizare a activităţilor de asigurare a climatului de ordine şi siguranţă
publică în staţiile CF, trasee de deplasare, trenuri de călători;
Conducerea şi desfăşurarea activităţilor de menţinere a climatului de ordine şi siguranţă
publică;
Modul de intervenţie şi acţiune în unele situaţii de tulburare a ordinii şi liniştii publice;
Particularităţi ale efectuării investigaţiei în domeniul furturilor de la călători;
Mijloace de prevenire a comiterii furturilor de la călători;
Prevenirea, descoperirea şi combaterea furturilor din vagoanele de marfă;
Organizarea activităţilor de prevenire şi combatere a infracţiunilor de furt din
infrastructura feroviară;
Organizarea Poliţiei Transporturi Aeriene în cadrul aeroporturilor din România;
Zona de competenţă şi principalele atribuţii ale poliţiei transporturi aeriene;
Colaborarea cu celelalte instituţii cu atribuţii în domeniul siguranţei şi securităţii
aeronautice, precum şi cu reprezentanţii din comunitatea aeroportuară în plan intern şi
internaţional;
Principalele sarcini şi atribuţii ale lucrătorilor de poliţie transporturi pe linia asigurării
pazei bunurilor şi valorilor monetare;
Deficienţe privind organizarea şi funcţionarea pazei obiectivelor, bunurilor şi valorilor
Planificarea activităţii de patrulare navală;
Activităţi pregătitoare pentru patrularea navală;
Executarea activităţii de patrulare navală;
Activităţi la terminarea patrulării navale;
Agrementul nautic: controlul, răspunderi şi sancţiuni, măsuri preventive;
Activităţi care pot duce la diminuarea ultragierii în rândul lucrătorilor de poliţie
transporturi;
Activităţi specifice pentru prevenirea şi combaterea pescuitului ilegal;
Forme de manifestare a infracţiunilor de natură economico-financiară în domeniul
transporturilor navale, aeriene şi feroviare. Moduri de operare utilizate. Măsuri
investigative.

BIBLIOGRAFIE
 Codul Penal al României;
 Codul de Procedură Penală al României;
 Dispoziţia I.G.P.R. nr. 151076/18.06.2014 privind competenţa teritorială a Poliţiei
Transporturi;
 Dispoziţia I.G.P.R. nr. 207/10.04.2006, pentru punerea în aplicare a Concepţiei unitare
privind modul de acţiune al efectivelor de poliţie pentru preluarea şi rezolvarea
evenimentelor prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă;
 Dispoziţia Inspectorului General al Poliţiei Române nr. 46 din 01.07.2015 privind
reglementarea unitară a modelelor ,,Fişei de intervenţie la eveniment” şi a „Raportului
cu activităţile desfăşurate”;
 Legea nr.55/2006 privind siguranţa feroviară, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Lege nr. 38 din 7 aprilie 2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 31/2011 privind interzicerea achiziţionării de la persoane
fizice a metalelor feroase, neferoase şi a aliajelor acestora utilizate în activitatea
feroviară;
 H.G. nr. 117 din 12 februarie 2010 pentru aprobarea Regulamentului de investigare a
accidentelor şi a incidentelor, de dezvoltare si îmbunătăţire a siguranţei feroviare pe
căile ferate şi pe reţeaua de transport cu metroul din Romania.
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 Legea nr. 85 din 28 mai 1997 privind acceptarea de către România a Codului
internaţional de management pentru exploatarea în siguranţă a navelor şi pentru
prevenirea poluării (Codul internaţional de management al siguranţei – Codul I.S.M.),
adoptat de către Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia A 741 (18) din 4
noiembrie 1993;
 Legea nr. 290 din 2 noiembrie 2007 privind aprobarea ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr. 74/2007 pentru modificarea şi completarea ordonanţei Guvernului nr.
42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Ordinul M.A.I. nr. 307 din 18.dec.2009 pentru aprobarea Regulamentului serviciului
la bordul navelor aparţinând Ministerului Administraţiei şi Internelor
 Ordinul M.I.R.A. nr. 636/20.10.2008 pentru aprobarea Normativului privind
asigurarea tehnică de marină a structurilor deţinătoare de nave din M.I.R.A.
 Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia
persoanelor republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 O.G. 29 / 1997 privind Codul aerian;
 H.G. 1193 din 04.12.2012 privind „Programul naţional de securitate aeronautică”
 Legea nr. 191 din 13 mai 2003 privind infracţiunile la regimul transportului naval, cu
modificările şi completările ulterioare;
 Hotărârea Guvernului nr. 2195 din 30 noiembrie 2004 privind stabilirea condiţiilor de
introducere pe piaţă şi/sau punere în funcţiune a ambarcaţiunilor de agrement;
 Hotărârea Guvernului nr. 452 din 18 aprilie 2003 privind desfăşurarea activităţii de
agrement nautic;
 Ordonanţa de Urgenţă nr. 23 din 5 martie 2008, privind pescuitul şi acvacultura cu
modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Legea nr. 241/2005 privind evaziunea fiscală;
 Legea contabilităţii nr.82/1991, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 26/1990 privind Registrul Comerţului, cu modificările şi completările
ulterioare;
 Poliţia Transporturi. Culegere de teme profesionale, Editura MAI 2016;
 Poliţia Transporturi: Manual consultativ al muncii operative, 2015.
VII – 8. ARME, EXPLOZIVI ŞI SUBSTANŢE PERICULOASE
TEMATICĂ
1. Clasificarea armelor şi muniţiilor, categorii de arme si munitii;
2. Deţinerea portul şi folosirea armelor letale;
3. Deţinerea portul şi folosirea armelor neletale;
4. Armele de foc, caracteristicile şi efectele folosirii acestora;
5. Transferul (călătoria cu) armelor de foc în spaţiul Uniunii Europene şi în afara Uniunii
Europene;
6. Regimul juridic al explozivilor de uz civil;
7. Regimul juridic al articolelor pirotehnice;
8. Regimul de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare;
9. Regimul juridic al produselor de protecţie a plantelor şi al deşeurilor periculoase;
10. Regimul juridic al materialelor nucleare şi a altor materii radioactive;
11. Depistarea şi cercetarea persoanelor care au săvârşit infracţiuni la regimul vânătorii şi al
protecţiei fondului cinegetic;
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12. Autorizarea pentru efectuarea operaţinunilor de tragere în poligoanele cu armament;
13. Cercetarea infracţiuni de nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor prevăzute în
Codul penal;
14. Desfăşurarea de operaţiuni cu materii explozive;
15. Regimul juridic al precursorilor de explozivi;
16. Avizarea persoanelor fizice şi juridice pentru efectuarea jocurilor de artificii din
categoriile F3 şi F4.
BIBLIOGRAFIE

Legea nr. 286/17.07.2009 Codul penal al României;

Legea nr. 86/2006 Codul Vamal al României;

Legea nr.333/2002, rep Paza bunurilor şi valorilor;

Legea nr. 61/27.09.1991, rep. Sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme
de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice;

Legea nr. 295/28.06.2004 Regimul armelor şi muniţiilor;

Legea nr. 126/27.12.1995 Regimul materiilor explozive;

Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice
periculoase, modificată şi completată de Legea nr. 263/2005;

Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată;

Legea nr. 111/1996, rep., privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea,
autorizarea şi controlul activităţilor nucleare;

Hotărârea Guvernului nr. 1408/2008 privind clasificarea, etichetarea şi
ambalarea substanţelor periculoase;

Hotărârea Guvernului nr. 1914 din 22 decembrie 2006 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor cap. VI din Legea nr. 295/2004
privind regimul armelor şi al muniţiilor;

Hotărârea Guvernului nr. 130/2005 privind Normele metodologice de aplicare
a Legii 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor;

Legea 407/2006 privind vânătoarea şi a protecţia fondului cinegetic;
 Legea nr.85/1995 pentru aprobarea O.G.nr.4/1995 privind fabricarea, comercializarea
şi utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi
buruienilor în agricultură şi silvicultură;

Hotărârea Guvernului nr. 130/2005 privind Normele metodologice de aplicare
a Legii 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor;

Hotărârea Guvernului nr. 1254/2006 pentru modificarea Normelor
Metodologice de aplicare a Legii 295/2004;

Hotărârea Guvernului nr. 895/2008 pentru modificarea şi completarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al
muniţiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 130/2005;

Hotărârea Guvernului nr. 536/2002 pentru aprobarea normelor tehnice privind
deţinerea, prepararea , experimentarea, distrugerea, transportul depozitarea, mânuirea
şi folosirea materiilor explosive utilizate în orice alte operaţiuni specifice în activităţile
deţinătorilor, precum şi autorizarea artificierilor şi a pirotehniştilor, cu modificările şi
completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 612/2010 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de
securitate ale articolelor pirotehnice şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă;

H.G. 197/2016 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale
explozivilor de uz civil şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă;

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/2008 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, aprobată prin
Legea nr. 268/2008;
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Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor
şi importurilor de produse strategice;
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului cu
modificările şi completările ulterioare;
O.G. nr.41/2007 pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor,
precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul
fitosanitar;
Directiva UE privind armele (91/477/CEE);
Regulamentul UE nr.98/UE/2013 privind precusorii de explozivi.
VII – 9. ANALIZA INFORMAȚIILOR

TEMATICĂ
1. Concepte de bază în managementul informaţiilor;
2. Procesul informational;
3. Evaluarea surselor şi a informaţiilor;
4. Formularea de premise, ipoteze, concluzii;
5. Produse software utilizate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, în domeniul analizei
informaţiilor;
6. Metode, tehnici, procedee şi instrumente în analiza informaţiilor;
7. Tehnici analitice de bază;
8. Etica şi deontologia profesională.
BIBLIOGRAFIE
 Legea nr. 677 din 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
 Legea nr. 182 din 2002 privind protecția informațiilor clasificate;
 “Analiza informatiilor”- Autori; Sorina-Maria Cofan Lucian Ivan Valentin Dogaru Anca
Cios Mihaela Savin Mihai Dascălu Mihai Manolescu Florin-Valentin Gighileanu
Cristinel Fierbinţeanu Teodor Răcăşan Andrei Cuceriaev, Editura
Ministerului
Afacerilor Interne – Bucureşti, 2014.
VII – 10. OPERAȚIUNI SPECIALE
TEMATICĂ
1. Investigația semiconspirată;
2. Investigația conspirată;
3. Recrutarea informatorilor profilați;
4. Managementul activităților derulate cu informatorii profilați;
5. Supravegherea operativă. Aspecte generale, obiective, trăsături caracteristice, modalități
concrete de realizare;
6. Modalități de apărare împotriva supravegherii operative;
7. Supravegherea operativă a grupărilor de criminalitate organizată sau în medii și locuri de
complexitate deosebită;
8. Interceptarea comunicațiilor. Supravegherea tehnică;
9. Protecția martorilor și a colaboratorilor;
10. Protecția informațiilor clasificate în operațiunile speciale.
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BIBLIOGRAFIE
 Codul de procedură penală, actualizat;
 Chipăilă Ion și colaboratorii – Bazele activității informative, editura MIRA, 2008;
 Popescu Gheorghe și colaboratorii – Metode și Tehnici Operative, editura MAI, 2013;
 Legea 39/2003 privind prevenirea și combaterea criminalității organizate, actualizată;
 Codul penal, actualizat;
 Legea 143/2000 privind combaterea traficului si consumului ilicit de droguri,
actualizată;
 Legea 682/2002 privind protecția martorilor, actualizată;
 Legea 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, actualizate;
 H.G. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție a informațiilor
clasificate în România.
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SPECIALIZAREA PENITENCIARE
I. INSTITUŢII DE DREPT PENAL ŞI DREPT PROCESUAL PENAL
TEMATICĂ
I. Drept penal. Partea generală
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
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
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6. Infracţiuni contra libertăţii şi integrităţii sexuale
- Violul
- Agresiunea sexuală
- 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
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- Falsul material în înscrisuri oficiale
- 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
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.
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II. TEORIE ŞI TACTICĂ PENITENCIARĂ
Teorie şi Tactică Penitenciară I
TEMATICA
1. Respectarea Drepturilor Omului în locurile de deţinere din România
2. Rolul şi locul Administrţiei Naţionale a Penitenciarelor în înfăptuirea actului de justiţie.
3. Primirea şi repartizarea condamnaţilor la pedepse privative de libertate în locurile de
deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
4. Carantina penitenciară .
5. Reglementări interne şi internaţionale privind siguranţa locului de deţinere
6. Siguranţa materială a unui aşezământ de deţinere
7. Documentele de planificare, organizare, conducere şi executare a sarcinilor specifice de
pază, escortare, însoţire, supraveghere şi intervenţie;
8. Siguranţa dinamică a locului de deţinere
9. Organizarea serviciului de pază a locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei
Naţionale a Penitenciarelor
10. Executarea serviciului de pază a locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei
Naţionale a Penitenciarelor
11. Accesul în penitenciar
12. Organizarea serviciului de supraveghere a condamnaţilor la pedepse privative de libertate
în locurile de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
13. Executarea serviciului de supraveghere a condamnaţilor la pedepse privative de libertate
în locurile de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
14. Acordarea dreptului la vizite, pachete, corespondenţă, cumpărături şi convorbiri
telefonice persoanelor private de libertate
15. Organizarea şi executarea apelului persoanelor private de libertate
16. Organizarea şi executarea percheziţiei persoanelor condamnate pedepse privative de
libertate.
17. Conducerea, coordonarea şi controlul activităţilor desfăşurare cu persoane private de
libertate în locurile de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
BIBLIOGRAFIE
 Codul Penal al României
 Codul de procedură penală
 LEGE nr.169 din 14 iulie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013
privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele
judiciare în cursul procesului penal publicată în MO nr.571/18 iulie 2017
 Legea Nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative
de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 Hotărâre nr. 157/2016 din 10 martie 2016 pentru aprobarea regulamentului de aplicare
a legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate
dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal emitent: guvernul româniei
publicată în: monitorul oficial nr. 271 din 11 aprilie 2016
 Hotărâre nr. 756 din 12 octombrie 2016 (*actualizată*) pentru organizarea,
funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi pentru
modificarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Justiţiei(actualizată până la data de 26 noiembrie 2016*)
 Ordinul Ministrului Justiţiei nr.1676/24.06.2010 pentru aprobarea Regulamentului
privind siguranţa locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a
Penitenciarelor;
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 Ordinul Ministerului Justiției nr. 2772/C/2017 - aprobarea Normelor minime
obligatorii privind condiţiile de cazare a persoanelor private de libertate
 Ordinul Ministerului Justiției nr. 2773/C/2017 - aprobarea Situaţiei centralizate a
clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie
 Manual privind structurile asociate pentru măsurile de securitate specială, constrângere
şi control precum şi pentru utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de imobilizare
 Manualul de proceduri al sistemului penitenciar;
 Ansamblul de reguli minime pentru tratamentul deţinuţilor (ONU), (Documente
internaţionale privind apărarea Drepturilor Omului – A.N.P.. Bucureşti, 2003);
 Regulile europene pentru penitenciare (Documente internaţionale privind apărarea
Drepturilor Omului – A.N.P. Bucureşti ianuarie 2006);
 Recomandarea Comitetului de miniştri ai statelor membre, referitoare la Regulile
penitenciare europene – REC – (2006)2;
 Ansamblul de principii pentru protejarea tuturor persoanelor supuse unei forme
oarecare de detenţie sau de încarcerare (Documente internaţionale privind apărarea
Drepturilor Omului – A.N.P. Bucureşti, 2003);
 Ansamblul de reguli minime ale Naţiunilor Unite cu privire la administrarea justiţiei
pentru minori (Regulile de la Beijing), (Documente internaţionale privind apărarea
Drepturilor Omului – A.N.P. Bucureşti ,2003);
 Convenţia împotriva torturii sau a altor tratamente cu cruzime, inumane sau
degradante (Documente internaţionale privind apărarea Drepturilor Omului –A.N.P..
Bucureşti, 2003);
 Constantin Victor Draghici si colaboratorii- Teorie şi tactică penitenciară, Ed. Sitech,
Craiova, 2012.
Teorie şi Tactică Penitenciară II
TEMATICA
1. Organizarea şi executarea serviciului de escortare a persoanelor private de libertate
2. Escortarea persoanelor private de libertate la organe judiciare. Escortarea şi paza
persoanelor private de libertate la spitalele din reţeaua sanitară a Ministerului Sănătăţii
3. Atribuţiile personalului din serviciul de escortare a persoanelor private de libertate
4. Escortarea persoanelor private de libertate în mijloace de transport speciale, în vederea
transferării de la un loc de deţinere la altul
5. Munca persoanelor private de libertate
6. Escortarea, paza şi supravegherea persoanelor private de libertate la punctele de lucru.
7. Locuri şi momente vulnerabile în activităţile cu persoanele private de libertate în
interiorul şi exteriorul locului de deţinere
8. Persoanele private de libertate care prezintă risc pentru siguranţa penitenciarului
9. Principiile executării pedepselor privative de libertate
10. Profilarea în sistemul penitenciar
11. Regimurile de detenţie în sistemul administraţiei penitenciare din România
12. Executarea măsurilor educative privative de libertate
13. Regimul de detenţie aplicat persoanelor private de libertate vulnerabile
14. Stabilirea, individualizarea şi schimbarea regimului de detenţie pentru persoanele private
de libertate
15. Drepturile persoanelor private de libertate
16. Asistenţa medicală a persoanelor private de libertate
17. Libertatea conştiinţei şi libertatea credinţelor religioase în penitenciarele din România
18. Obligaţiile şi interdicţiile persoanelor private de libertate.
19. Sancţiunile disciplinare ce se aplică persoanelor private de libertate;
20. Recompensele acordate persoanelor private de libertate
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21.
22.
23.
24.
25.
26.

Luările de ostateci
Cauze determinante ale luărilor de ostatici
Tipuri de victime în cazul luării de ostatici
Metode şi tehnici de urmat pentru angajatul luat ostatic
Reguli pentru angajaţii luaţi ostatici, în cazul intervenţiei structurilor specializate
Măsuri la încetarea intervenţiei- Debriefingul

BIBLIOGRAFIE
 Codul Penal al României;
 Codul de procedură penală
 LEGE nr.169 din 14 iulie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013
privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele
judiciare în cursul procesului penal publicată în MO nr.571/18 iulie 2017
 Legea Nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative
de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 Hotărâre nr. 157/2016 din 10 martie 2016 pentru aprobarea regulamentului de aplicare
a legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate
dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal emitent: guvernul româniei
publicată în: monitorul oficial nr. 271 din 11 aprilie 2016
 Ordinul Ministrului Justiţiei nr.1676/24.06.2010 pentru aprobarea Regulamentului
privind siguranţa locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a
Penitenciarelor;
 Decizia ANP nr. 377/2014 pentru modificarea Metodologiei privind acordarea
recompenselor pentru persoanele aflate în custodia Administraţiei Naţionale a
Penitenciarelor, pe baza Sistemului de creditare a participării deţinuţilor la activităţi şi
programe de educaţie, asistenţă psihologică şi socială, la activităţi lucrative, precum şi
în situaţii de risc, aprobată prin Decizia directorului general al Administraţiei
Naţionale a Penitenciarelor nr. 438/2013
 Manual privind structurile asociate pentru măsurile de securitate specială, constrângere
şi control precum şi pentru utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de imobilizare
 Manualul de proceduri al sistemului penitenciar;
 Ansamblul de reguli minime pentru tratamentul deţinuţilor (ONU), (Documente
internaţionale privind apărarea Drepturilor Omului – A.N.P.. Bucureşti, 2003);
 Regulile europene pentru penitenciare (Documente internaţionale privind apărarea
Drepturilor Omului – A.N.P. Bucureşti ianuarie 2006);
 Recomandarea Comitetului de miniştri ai statelor membre, referitoare la Regulile
penitenciare europene – REC – (2006)2;
 Ansamblul de principii pentru protejarea tuturor persoanelor supuse unei forme
oarecare de detenţie sau de încarcerare (Documente internaţionale privind apărarea
Drepturilor Omului – A.N.P. Bucureşti, 2003);
 Ansamblul de reguli minime ale Naţiunilor Unite cu privire la administrarea justiţiei
pentru minori (Regulile de la Beijing), (Documente internaţionale privind apărarea
Drepturilor Omului – A.N.P. Bucureşti ,2003);
 Convenţia împotriva torturii sau a altor tratamente cu cruzime, inumane sau
degradante (Documente internaţionale privind apărarea Drepturilor Omului –A.N.P..
Bucureşti, 2003);
 Constantin Victor Draghici si colaboratorii- Escortarea şi regimul persoanelor private
de libertate, Ed. Sitech, Craiova, 2012;
 Constantin Victor Draghici si colaboratorii-Traficul şi consumul de droguri în
penitenciar, Ed. Sitech, Craiova, 2009.
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Teorie şi Tactică Penitenciară III
TEMATICA
1. Educaţia. Consideraţii generale
2. Penitenciarul – instituţie penală şi educaţională:
3. Individualizarea măsurilor privative de libertate:
4. Demersuri corespunzătoare domeniului educaţional
5. Demersuri specifice domeniului asistenţei psihologice
6. Demersuri specifice domeniului asistenţei sociale:
7. Instrumente-standard de evaluare a activităţilor desfăşurate de deţinuţi. Sistemul de
creditare a participării deţinuţilor la activităţi.
8. Pregătirea pentru liberare. Rolul asistentului social în etapa premergătoare liberării
condamnatului:
9. Statutul educatorului în penitenciar.
10. Colaborarea cu comunitatea.
11. Metode şi tehnici de introducere a drogurilor şi substanţelor interzise în locurile de
deţinere şi centrele de reeducare
12. Măsuri privind siguranţa deţinerii şi aplicarea regimului legal de deţinere învederea
combaterii consumului de droguri în penitenciare
13. Procedura de primire a deţinuţilor consumatori de droguri
14. Măsuri de aplicare a tratamentului medical deţinuţilor consumatori de droguri
15. Organizarea activităţii de asigurare a legalităţii deţinerii în unităţile subordonate
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
16. Primirea persoanelor private de libertate în unităţile subordonate Administraţiei Naţionale
a Penitenciarelor, de la organele de poliţie.
17. Operarea modificărilor în situaţia juridică.
18. Transferarea persoanelor private de libertate ( propuneri, motive, avizare, aprobare,
documente, activităţi specifice la nivelul locurilor de deţinere la transferare şi primire prin
transfer).
19. Stabilirea şi schimbarea regimului de executare.
20. Aplicarea instituţiei liberării condiţionate.
BIBLIOGRAFIE
 Codul Penal al României;
 Codul de procedură penală
 LEGE nr.169 din 14 iulie 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013
privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele
judiciare în cursul procesului penal publicată în MO nr.571/18 iulie 2017
 Legea Nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative
de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
 Hotărâre nr. 157/2016 din 10 martie 2016 pentru aprobarea regulamentului de aplicare
a legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate
dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal emitent: guvernul româniei
publicată în: monitorul oficial nr. 271 din 11 aprilie 2016
 Ordinul Ministrului Justiţiei nr.1676/24.06.2010 pentru aprobarea Regulamentului
privind siguranţa locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a
Penitenciarelor;
 Ordin ministrului justiţiei nr.1322/C/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind
organizarea şi desfăşurarea activităţilor şi programelor educative, de asistenţă
psihologică şi asistenţă socială din locurile de deţinere aflate în subordinea
Adminsitraţiei Naţionale a Penitenciarelor
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 Ordin 432/2010 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind evidenţa nominală şi statistică
a persoanelor private de libertate aflate în unităţile subordonate Administraţiei
Naţionale a Penitenciarelor, publicat în Monitorul Oficial, ParteaI nr. 157 din
11.03.2010, intrat în vigoare la: 11.03.2010;
 Decizia ANP nr. 377/2014 pentru modificarea Metodologiei privind acordarea
recompenselor pentru persoanele aflate în custodia Administraţiei Naţionale a
Penitenciarelor, pe baza Sistemului de creditare a participării deţinuţilor la activităţi şi
programe de educaţie, asistenţă psihologică şi socială, la activităţi lucrative, precum şi
în situaţii de risc, aprobată prin Decizia directorului general al Administraţiei
Naţionale a Penitenciarelor nr. 438/2013
 Manualul de proceduri al sistemului penitenciar;
 Gheorghiţă Călinescu şi colaboratorii- „Management penitenciar”, Edit. Tritonic,
Bucureşti, 2005;
 Constantin Victor Draghici si colaboratorii-Traficul şi consumul de droguri în
penitenciar, Ed. Sitech, Craiova, 2009;
 Teorie şi tactic penitenciară – anul III- note de curs- Dr. Lucia Petrescu.
III. ADMINISTRAŢIE PENITENCIARĂ
TEMATICA
1. Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
2. Cariera funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
3. Drepturile funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare
4. Răspunderea funcţionarilor publici din sistemul administraţiei penitenciare
BIBLIOGRAFIE
 Legea nr. 293/ 2004 privind statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională
a Penitenciarelor cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărâre nr. 756 din 12 octombrie 2016 (actualizată) pentru organizarea, funcţionarea
şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi pentru modificarea Hotărârii
Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Justiţiei(actualizată până la data de 26 noiembrie 2016)
 Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului deontologic al
personalului din sistemul administraţiei penitenciare

IV. MANAGEMENT PENITENCIAR
TEMATICA
1. Management. Consideraţii generale. Principiile, funcţiile şi componentele procesului
managerial.
2. Criterii de evaluare a unui management performant
3. Elementele de bază ale procesului de conducere a unui penitenciar.
4. Activitatea conducătorului acestuia.
5. Ierarhia managerială într-un penitenciar şi tipuri de manageri
6. Coordonate ale mangementului
7. Managementul resurselor umane în unităţile de penitenciare. Cunoaşterea şi evaluarea
personalului
8. Procesul de evaluare a performanţelor
9. Componentele procesului managerial
10. Managementul penitenciarului ca serviciu public
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11. Criteriile de evaluare ale activităţilor managerial.Mediul fizic; Decenţă şi umanism;
Bună comunicare; Modul de tratare a vizitatorilor; Reacţia în condiţii de stress.
12. Importanţa cunoaşterii managementului;
13. Conceptul de proces managerial;Principiile de bază ale managementului;Enumerarea
funcţiilor managementului; Componentele procesului managerial.
BIBLIOGRAFIE
 Legea nr. 293/ 2004 privind statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională
a Penitenciarelor cu modificările şi completările ulterioare;
 Hotărâre nr. 756 din 12 octombrie 2016 (actualizată) pentru organizarea, funcţionarea
şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi pentru modificarea Hotărârii
Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Justiţiei(actualizată până la data de 26 noiembrie 2016)
 Gheorghiţă Călinescu şi colaboratorii- „Management penitenciar”, Edit. Tritonic,
Bucureşti, 2005.
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