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ANEXA NR. 1 

 

TEMATICĂ 

 

 
1. Organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne 

2. Statutul poliţistului 

3. Codul de etică şi deontologie al poliţistului 

4. Locul şi rolul Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane în mecanismul de luptă 

împotriva traficului de persoane 

5. Infracţiunea de trafic de persoane şi exploatarea unei persoane 

6. Aspecte generale privind prevenirea traficului de persoane 

7. Abordări multiple ale prevenirii traficului de persoane 

8. Considerații generale referitoare la cooperarea în domeniul prevenirii criminalității 

9. Realizarea campaniilor de prevenire a traficului de persoane  

10. Modalităţi de identificare a victimelor traficului de persoane  

11. Proceduri de referire a victimelor traficului de persoane 

12. Drepturile de care beneficiază victimele traficului de persoane în Uniunea Europeană 

13. Protecţia informaţiilor clasificate secrete de serviciu. 

14. Măsuri minime de protectie specifice claselor şi nivelurilor de secretizare. Reguli privind evidenţa, 

întocmirea, păstrarea, procesarea, multiplicarea, manipularea, transportul, transmiterea şi 

distrugerea informaţiilor clasificate. 
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Candidații vor studia actele normative stabilite în bibliografie cu toate modificările și 

completările avute la data publicării prezentului anunț. 
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