
 
                          MUNICIPIUL  BUCUREŞTI  

  SECTOR 5  

 

 

                   

Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București                   Cod fiscal: 4433953 

Tel.:  021.314.46.80    021.314.43.18; Fax:  021.314.49.90                        Site : www.sector5.ro 

Tel Dispecerat  021. 312.28.81                                                             E-mail: primarie@sector5.ro 

  
DIRECȚIA GENERALĂ DE POLIȚIE LOCALĂ  

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA 
 

la concursul de promovare pe funcția publică de conducere de 

  Director Executiv al Direcției de Evidență a Persoanelor și Prevenirea și Combatere a Violenței  

Direcția Generală de Poliție Locală 
 

 

Nr. 

crt. 

Bibliografie Tematică 

1. Constituția României, republicată; 
Cunoaşterea şi respectarea 

legislaţiei în vigoare; 

2. 
O.U.G 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare Titlul I și II ale părții a VI-a 

3. 
Ordonanța Guvernului 2/2001 privind regimul 

juridic al contravențiilor; 
Reglementarea 

contravenţiilor; 

4. 
Legea nr. 155/2010 – legea poliției locale, cu 

modificările și completările ulterioare; 
Noțiuni generale privind 

înfiinţarea poliţiei locale; 

5. 

Hotărârea de Guvern nr. 1332/2010 privind 

aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și 

funcționare a poliției locale 

Regulamentul – cadru de 

organizare şi funcţionare al 

poliţiei locale; 

6. 

Ordonanța Guvernului 27/2002 privind 

reglementarea activității de soluționare a petițiilor , 

cu modificările și completările ulterioare; 

Soluţionarea optimă şi 

eficientă a petiţiilor  

7. 

O.U.G 97/2005 privind evidența, domiciliul, 

reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, 

republicată. 

Reglementarea situaţiilor 

privind domiciliul, reşedinţa 

si actele de identitate ale 

cetaţenilor români; 

8. 
Legea nr. 221 /2019 pentru modificarea și 

completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 
Reglementarea masurilor 

privind violența psihologică 

9. 

Ordin nr. 4.343 / 2020 privind aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. 

(1^1), art. 56^1 și ale pct. 6^1 din anexa la Legea 

educației naționale nr. 1/2011, privind violența 

psihologică - bullying 

Reglementarea masurilor 

privind violența psihologică 

10. Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea Prevenirea și combaterea 
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violenței domestice, republicată violenței domestice 

11. 
Lege nr. 272 / 2004 privind protecția și promovarea 

drepturilor copilului, republicată 
Protecția și promovarea 

drepturilor copilului 

12. 

Ordonanță de Guvern nr. 137/2000 privind 

prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată 

Cunoașterea legislației privind 

prevenirea și sancționarea 

formelor de discriminare 

13. 
Legea nr. 202 / 2002 privind egalitatea de șanse și 

de tratament între femei și bărbați 

Cunoașterea legislației privind 

prevenirea și sancționarea 

formelor de discriminare 

14. 
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informațiile de interes public; 

Soluţionarea petiţiilor privind 

liberul acces la informaţiile 

de interes public; 

15. 

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  

16. 

Regulamentul (UE) 2016/679, privind protecția 

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; 

Preluarea, stocarea şi 

centralizarea informaţiilor 

specifice domeniului de 

activitate 
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