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Partea I
1. Explicaţi conceptul de investigaţie poliţienească
2. Arătaţi care este spirala clasică a investigaţiei poliţieneşti
3. Strategia investigaţiei poliţieneşti
4. Elementele investigaţiei poliţieneşti
5. Reguli generale poliţieneşti
6. Noţiuni generale despre tactica poliţienească
7. Necesitatea cunoaşterii teritoriului din punct de vedere poliţienesc
8. Care sunt asemănările şi deosebirile dintre Poliţia Locală şi Poliţia Naţională?
9. Care sunt nivelele de funcţionare a Poliţiei Locale din punct de vedere organizatoric?
10. Descrieţi sistemul forţelor de ordine şi siguranţă publică la nivel naţional, judeţean,
orăşenesc sau comunal.
11. Despre comisia de ordine şi siguranţă publică; compunere, atribuţii.
12. Ce presupune cunoaşterea teritoriului din punct de vedere poliţienesc?
13. Ce presupune cunoaşterea populaţiei din punct de vedere poliţienesc?
14. Prezentaţi pe scurt elementele definitorii care privesc comunicarea umană din punct de
vedere poliţienesc.
15. Precizaţi aspectele pe care le aveţi în vedere privind comunicarea – iniţierea, desfăşurarea,
încheierea, gestica, ţinuta, privirea etc.
16. Ce presupune identificarea persoanelor?
17. Cum se somează în diferite situaţii?
18. Ce presupune controlul corporal?
19. Ce presupune controlul bagajelor?
20. Cum se face urmărirea persoanelor?

Partea II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ce obligaţii revin poliţiei locale privind adunările publice?
Cum se manifestă poliţia locală în cazul unor greve, mitinguri de protest etc.?
Ce presupune liberul acces al cetăţenilor la informaţiile de interes public?
Protecţia informaţiilor clasificate: reguli generale, evidenţă procesare, multiplicare,
îndosariere.
Rolul, locul şi misiunile poliţiei de proximitate.
Rolul, locul şi misiunile poliţiei rurale.
Prezentaţi pe scurt principalele misiuni ale celorlalte structuri cu care cooperează poliţia
locală înafara celor din domeniul asigurării ordinii şi liniştii publice.
Definiţi şi comentaţi paşii procedurali de lucru ai poliţistului local.
Funcţionarea I.S.U. şi modul de comportare al poliţistului local în diferite situaţii.

