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Bibliografie 
pentru ocuparea funcţiilor publice de execuție vacante de polițist local, organizat 

în data de 11.01.2023 – proba scrisă 

 

1. Constituţia României (1991) republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu  modificările 

şi completările ulterioare; 

3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor  formelor de discriminare, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi 

5. Legea nr. 155/2010 politiei locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

6. HG nr. 1.332 din 23 decembrie 2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare și funcționare a poliției locale; 

7. Legea nr. 60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, 

republicată; 

8. Legea nr. 61 din 27 septembrie 1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme 

de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

9. Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc și al munițiilor, cu modificările și 

completările ulterioare; 

10. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

11. O.G nr. 2/2001 regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

 

Tematica  

1. Constituţia României, republicată – Titlul I - Principii generale; Titlul II - Drepturile, libertățile 

și îndatoririle fundamentale: Cap. 1 - Dispoziții comune, Cap. 2 - Drepturile și libertățile 

fundamentale, Cap. 3 - Îndatoririle fundamentale; Titlul III - Autoritățile publice; 

2.Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările 

şi completările ulterioare – Statutul funcționarilor publici, prevederi aplicabile personalului 

contractual din administrația publică și evidența personalului plătit din fonduri publice: Titlul I - 

Dispoziții generale și Titlul II - Statutul funcționarilor publici;  

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – Reglementări privind 

prevenirea și combaterea tuturor formelor de discriminare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare – Cap. 1 - Dispoziții generale; Cap. 2 - Egalitatea de 

șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii; Cap. 3 - Egalitatea de șanse și de 
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tratament în ceea ce privește accesul la educație, la sănătate, la cultură și la informare; Cap. 4 - 

Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea deciziei;   

5. Legea nr. 155 / 2010 politiei locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare – 

Dispoziții generale, Organizarea poliției locale, Atribuțiile poliției locale, Statutul personalului 

poliției locale, Drepturile şi obligațiile polițistului local, Folosirea mijloacelor din dotare şi uzul 

de armă, Atribuțiile autorităților administraţiei publice locale în privința organizării şi funcționării 

poliției locale, Dotarea şi finanțarea poliției locale; 

6. Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a poliției locale, aprobat prin HG nr. 1.332 din 

23 decembrie 2010 – Dispoziții generale, Organizarea poliției locale şi categorii de funcționari 

publici, Selecționarea, pregătirea şi numirea personalului poliției locale, Atribuțiile personalului 

poliției locale, Mijloacele din dotare, Drepturile şi recompensele care se pot acorda polițiștilor 

locali ; 

7. Legea nr. 60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, 

republicată – cunoașterea reglementărilor legale privind desfășurarea adunărilor publice; 

8. Legea nr. 61 din 27 septembrie 1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de 

conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare – cunoașterea reglementărilor legale privind asigurarea unui climat de ordine și siguranță 

publică; 

9. Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc și al munițiilor, cu modificările și completările 

ulterioare – cunoașterea reglementărilor legale privind uzul de armă; 

10. Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare – Dispoziții generale; Procurarea, înstrăinarea, deținerea, portul și folosirea 

armelor, componentelor esențiale și munițiilor; Regimul circulației armelor, componentelor 

esențiale și munițiilor; Clasificarea armelor; 

11. O.G nr. 2/2001 regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare – 

Dispoziţii generale, Constatarea contravenţiei, Aplicarea sancţiunilor contravenţionale, Căile de 

atac, Executarea sancţiunilor contravenţionale. 

 

 

mailto:politialocala@miercureaciuc.ro
mailto:helyirendorseg@szereda.ro

