
                                                                                                                                ANEXA NR.1 

 

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA 

PENTRU CONCURSUL/EXAMENUL ORGANIZAT ÎN VEDEREA OCUPĂRII 

FUNCŢIEI DE ȘEF SERVICIU MONITORIZARE EVALUARE COORDONARE 

VICTIME 
 

 

Capitolul I – ASPECTE GENERALE 

TEMATICĂ 
1. Constituția României, integral; 

2. Funcţiile Ministerului Afacerilor Interne; 

3. Sancţiunile aplicabile poliţiştilor. Delegarea şi detaşarea poliţiştlor. Îndatoririle poliţiştilor; 

4. Management: Funcţiile procesului managerial. Planificarea managerială. Analiza SWOT. 

Tehnica SMART. Principiile controlul managerial. Elementele deciziei. Elementele procesului 

de comunicare; 

5. Categorii de obiective avute în vedere la organizarea sistemului de control managerial intern; 

6. Clasele şi nivelurile de secretizare a informaţiilor clasificate. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Constituția României; 

2. O.U.G. nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne. 

3. Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului; 

4. Costică Voicu, Ştefan Prună – Managementul organizaţional al Poliţiei – Fundamente 

teoretice, Editura MEDIAUNO 2007; 

5. O.S.G.G. nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor 

publice; 

6. Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate. 

 

Capitolul II – ASPECTE SPECIFICE DOMENIULUI DE COMPETENŢĂ 

TEMATICĂ: 

 

1. Organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane; 

2. Informarea victimelor infracţiunilor de trafic de persoane, conform Legii nr. 211/2004; 

3. Acordarea de către stat a compensaţiilor financiare victimelor unor infracţiuni, conform Legii 

nr. 211/2004; 

4. Prevenirea traficului de persoane, conform Legii nr. 678/2001; 

5. Protecţia şi asistenţa victimelor traficului de persoane, conform Legii nr. 678/2001 privind 

prevenirea şi combaterea traficului de persoane; 

6. Asistenţa şi protecţia victimelor traficului de persoane, conform H.G. nr. 1238/2007 privind 

aprobarea Standardelor naţionale specifice pentru serviciile specializate de asistenţă şi protecţie a 

victimelor traficului de persoane; 

7. Obiectivele şi domeniul de aplicare al Convenţiei Consiliului Europei privind lupta împotriva 

Traficului de fiinţe umane – 2005; 

8. Mecanismul de monitorizare al Convenţiei Consiliului Europei privind lupta împotriva 

Traficului de fiinţe umane – 2005; 



9. Modalităţi de identificare a victimelor traficului de persoane, conform Ordinului comun 

335/2008 privind Mecanismul naţional de identificare şi referire a victimelor traficului de 

persoane; 

10. Proceduri de referire conform Ordinului comun 335/2008 privind Mecanismul naţional de 

identificare şi referire a victimelor traficului de persoane; 

11. Atribuţiile M.A.I., conform H.G. nr. 299/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicarea 

Legii nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane; 

12. Repatrierea cetăţenilor români victime ale traficului de persoane, conform H.G. 

nr. 299/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 678/2001 privind 

prevenirea şi combaterea traficului de persoane; 

13. Protecţia martorilor conform Convenţiei Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii 

transfrontaliere organizate, 2000; 

14. Traficul şi exploatarea persoanelor vulnerabile, conform Codului Penal al Romaniei; 

15. Protejarea victimelor traficlui de persoane în cadrul ceretării şi procedurilor penale, 

conform Directivei 2011/36/UE. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. H.G. nr. 460/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale împotriva Traficului 

de Persoane; 

2. Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor; 

3. Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane; 

4. H.G. nr. 1238/2007 privind aprobarea Standardelor naţionale specifice pentru serviciile 

specializate de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane; 

5. Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotriva Traficului de fiinţe umane – 2005; 

6. Ordinul comun 335/2008 privind Mecanismul naţional de identificare şi referire a victimelor 

traficului de persoane 

7. H.G. nr. 299/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 678/2001 privind 

prevenirea şi combaterea traficului de persoane  

8. Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transfrontaliere organizate  - Protocolul 

privind reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special a femeilor şi copiilor, ratificată 

prin Legea nr. 565/2002 

9. Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal al Romaniei; 

10. Directiva 2011/36/UE privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane şi protejarea 

victimelor acestuia. 

 

 

 

Notă: 

1. Actele normative prevăzute în bibliografia recomandată candidaţilor vor fi studiate în 

forma actualizată; 

2. Actele normative menţionate în bibliografie şi pentru care în tematică nu sunt 

specificate capitole / titluri/sectiuni etc, vor fi studiate în totalitate; 

3. Fiecare problematică din tematică va fi studiată în raport de întreaga gamă de acte 

normative aplicabile (actul juridic de bază, norme metodologice etc). 


