
Tematica pentru ocuparea postului vacant de psiholog din cadrul Direcției 

de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism  

 

1. Analiza psihologică a muncii 

1.1 Utilitatea analizei muncii; 

1.2 Modalităţi de abordare a analizei muncii; 

1.3 Tehnici de analiza muncii. 

2. Selecţia psihologică a personalului 

2.1 Concepte fundamentale în selecţia psihologică; 

2.2 Predictori utilizaţi în selecţia personalului; 

2.3 Validitatea selecţiei de personal. 

3. Tehnici și metode în examinările psihologice 

3.1 Observația; 

3.2 Testele psihologice; 

3.3 Chestionarul; 

3.4 Interviul; 

3.5 Conduita psihologului în examinările psihologice. 

4. Solicitarea profesională şi oboseala 

4.1 Solicitarea profesională; 

4.2 Oboseala; 

4.3 Sindromul de epuizare (burnout); 

4.4 Dependenţa faţă de muncă (Workholismul); 

4.5 Managementul stresului organizaţional. 

5. Adaptarea profesională 

5.1 Teoria adaptării la muncă; 

5.2 Comportamente contraproductive în muncă. 

6. Analiza climatului organizaţional. 

6.1 Diferenţa faţă de alte concepte înrudite; 

6.2 Evoluţia conceptului; 

6.3 Definiţii ale climatului organizaţional; 

6.4 Climat şi cultură organizaţională; 

6.5 Dimensiuni ale climatului organizaţional. 



7. Satisfacţia în muncă 

7.1 Factorii satisfacţiei muncii; 

7.2 Relaţiile dintre motivaţie, satisfacţie şi performanţă. 

8. Colegiul Psihologilor din România 

8.1 Psihologul cu drept de liberă practică; 

8.2 Funcţionarea structurilor de psihologie. 

8.3 Standarde etice specifice privind evaluarea și diagnoza psihologică. 

 

9. Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor republicată, 

cu modificările și completările ulterioare: 

a)    Titlul I - Dispoziţii generale, Capitolul II -  Incompatibilităţi şi interdicţii; 

b)    Titlul II - Cariera judecătorilor şi procurorilor: 

i) Cap.IV    Formarea profesională continuă şi evaluarea periodică a 

judecătorilor şi procurorilor; 

 ii)       Cap.  IV^1 - Evaluarea psihologică periodică 

iii) Cap. VII - Suspendarea din funcţie şi încetarea funcţiei de judecător şi 

procuror. 

10. Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare: 

a) Titlul I - Dispoziţii generale: 

      i) Cap. I - Principiile organizării judiciare,  

ii) Cap.III- Dispoziţii generale privind procedura judiciară; 

b) Titlul III - Ministerul Public 

             i)  Cap. I - Atribuţiile Ministerului Public; 

             ii) Cap. II – Organizarea Ministerului Public  

Secțiunea 1^1 - Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de 

Criminalitate Organizată şi Terorism. 

11. Hotărârea nr. 272 a Secției pentru procurori din cadrul Consiliului Superior 

al Magistraturii pentru aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate 

Organizată și Terorism: TITLUL I, TITLUL II, TITLUL III, TITLUL VIII - 

CAPITOLUL XIV.   
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