ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITUTUL DE STUDII PENTRU ORDINE PUBLICĂ

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA
PENTRU ADMITEREA LA CURSUL „EUPOL”

I. PREGĂTIREA DE SPECIALITATE
TEMATICA:
1. Politica de Securitate și Apărare Comună (PSAC /CSDP): aspecte generale;
2. Serviciul European de Acțiune Externă: rol, conducere, atribuții;
3. Codul de conduită și disciplină: principii generale de comportament și disciplină în misiunile
PSAC, autorități responsabile și posibile acțiuni, principii generale de luare a deciziilor
disciplinare;
4. Protecția și asistența victimelor traficului de persoane;
5. Sancționarea traficului și a altor operațiuni ilicite cu substanțe aflate sub control național;
6. Rezoluția Consiliului de Securitate ONU nr. 1325 din 31 octombrie 2001: impactul conflictelor
armate asupra femeilor și importanța participării acestora în etapele reconstrucției post-conflict;
7. Conflicte care nu au caracter internațional, definirea persoanelor protejate, puteri protectoare,
măsuri referitoate la binele copiilor, interzicerea pedepselor corporale, torturii, neviolarea
drepturilor, dreptul la apărare, tratamentul deținuților.

BIBLIOGRAFIA :
1. https://www.europarl.europa.eu.factsheets/ro/159/politica-de-securitate-si-aparare-comuna;
2. https://www.eeas.europa.eu/_en ;
https://www.eeas.europa.eu/eeas/about-european-external-action-service_en#8412 ;
3. https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/code_of_conduct_and_discipline_public_version.p
df ;
4. Legea nr. 678/2001 (actualizată până la 03.05.2011), privind prevenirea şi combaterea traficului
de persoane cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr. 143/26.07.2000, (**republicată**), privind prevenirea și combaterea traficului şi
consumului ilicit de droguri ;
6. https://peacemaker.un.org/node/105;
7. Convenția referitoare la protecția persoanelor civile în timp de război/ A patra Convenție de la
Geneva (Geneva, 12 august 1949).
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II. LIMBA ENGLEZĂ
TEMATICA:
A. GRAMATICĂ
 Articolul
 Substantivul
 Adjectivul
 Adverbul
 Verbul şi timpurile verbale
 Verbele modale
 Concordanţa timpurilor
 Subordonata condiţională
 Vorbirea indirectă
B. TERMINOLOGIE DE SPECIALITATE (noţiuni generale privind activitatea de poliţie)
C. REDACTAREA, ARGUMENTAREA ŞI DESCRIEREA UNOR SCURTE ÎNTÂMPLĂRI,
EXPERIENŢE, EVENIMENTE.

BIBLIOGRAFIE







Grammar way 3, Jenny Dooley -Virginia Evans, Express Publishing, 2014;
Intermediate Language Practice, Michael Vince, Macmillan Heinemann, 2012;
Successful Writing Intermediate, Virginia Evans, Express Publishing, 2012;
First 1 for First Certificate in English - Student's Book Pack-2014 (familiarizare cu tipurile de
itemi de evaluare);
English for Modern Policing, Mark Roberts, Editura Ministerului Administraţiei şi Internelor,
2003.
English Language Workbook for Law Enforcement, ISOP, Editura Ministerului Administrației și
Internelor, 2010.

SITE-URI RECOMANDATE:
http://www.bbc.co.uk/
http://eeas.europa.eu/csdp/about-csdp/index_en.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/European_Union_Police_Mission
www.homeoffice.gov.uk
www.police.uk
www.cjs.online.gov.uk
www.euroweeklynews.com
www.nato.int.com
www.europol.eu

III. LIMBA FRANCEZĂ
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TEMATICA:
A. GRAMATICĂ
● Articolul
– articol hotărât, nehotărât și cazuri speciale de utilizare a articolelor;
● Substantivul – genul și numărul, pluralul substantivelor, substantive defective de număr,,
substantive colective;
● Numeralul
– ordinal și cardinal;
● Pronumele
– personal, reflexiv, de întărire, adverbial (en/y), nehotărât, relativ,
pronumele "on";
● Adjectivul
– posesiv, calificativ, gradele de comparaţie, topica;
● Adverbul
– formare, locul adverbului ȋn frază, tipuri (de temps, de manière, de lieu,
d'affirmation, de négation, d'interrogation, de doute), gradele de
comparaţie, topica;
● Verbul
– conjugarea verbelor, folosirea modurilor şi timpurilor, auxiliarul (avoir
/ être), acordul participiului trecut, stilul direct / indirect, concordanţa
timpurilor, diateza activă / pasivă, verbe personale / impersonale, "SI"
conditionnel, folosirea infinitivului;
● Cuvintele de – l'emploi des connecteurs logiques.
legatură
B. TERMINOLOGIE DE SPECIALITATE (NOŢIUNI GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA DE
POLIŢIE)
C. REDACTAREA, ARGUMENTAREA ŞI DESCRIEREA UNOR SCURTE ÎNTÂMPLĂRI,
EXPERIENŢE, EVENIMENTE, FAPTE DIVERSE

BIBLIOGRAFIE:
● Bescherelle – La conjugaison pour tous, colectiv, Hatier, 2012 ;
● Michel Soignet, Le français juridique, Hachette, 2003 ;
● Elena Gorunescu, Dicționar francez-român, Teora;
● Elena Gorunescu, Dicționar român-francez, Teora;
● Le petit Larousse illustré ;
● A.-M. Andrei, Dictionnaire français-roumain des termes juridico-policiers, Hamangiu, 2012.
SITE-URI RECOMANDATE:
www.espacefrancais.com;
www.youtube.com/user/france24 ;
https://ue.delegfrance.org/details-sur-les-missions-en-cours;
www.operationspaix.net;
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_fr.
www.faitsdivers.org
www.lemonde.fr
www.larousse.fr
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