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BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ  
privind examenul de promovare în clasă  

organizat în data de 10.11.2021 

 

 

 

DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ 

SERVICIUL LOGISTICĂ, TRANSPORT ȘI DOTARE SPECIALĂ 

 

 

 

Nr. 

crt 
Bibliografie Tematică 

1. Constituția României, republicată; 
Cunoaşterea şi respectarea 

legislaţiei în vigoare; 

2. O.U.G 57/2019 privind Codul administrativ; 

Reglementarea cadrului general 

pentru organizarea şi 

funcţionarea autorităţilor şi 

instituţiilor publice; 

3. 
Legea 155/2010 – legea poliției locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 
Privind înfiinţarea poliţiei 

locale; 

4. 
H.G. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-

cadru de organizare și funcționare a poliției locale 

Regulamentul – cadru de 

organizare şi funcţionare al 

poliţiei locale; 

5. 

Ordonanța Guvernului 27/2002 privind reglementarea 

activității de soluționare a petițiilor , cu modificările și 

completările ulterioare; 

Soluţionarea optimă şi eficientă 

a petiţiilor  

6. 
Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de 

interes public; 

Soluţionarea petiţiilor privind 

liberul acces la informaţiile de 

interes public; 

7. 

Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare 

a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date; 

Preluarea, stocarea şi 

centralizarea informaţiilor 

specifice domeniului de 

activitate  

8. Regulamentul (UE) 2016/679, privind protecția Preluarea, stocarea şi 
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persoanelor fizice în cea ce privește prelucrarea datelor 

cu caracter personal și privind libera circulație a acestor 

date, Capitolele III și IX din RGDP, Drepturile persoanei 

vizate și Dispoziții referitoare la situații specifice de 

prelucrare; 

centralizarea informaţiilor 

specifice domeniului de 

activitate 

9. 
O.G. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor 

formelor de discriminare, republicată 

Reglementarea sancționării 

formelor de discriminare 

10. 
Legea 202/2002 privind egalitatea de șanse și de 

tratament între femei și bărbați 

Reglementarea egalității de 

șanse între femei și bărbați 
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