
ANEXA nr. 1 

 
TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA 

 

I. Bibliografie generală: 

1. LEGE nr. 286 din 17 iulie 2009 privind Codul penal 

- Partea Generală –Cap. III, Titlul X  

- Partea Specială – Titlul I, Cap. VII; Titlul VIII, Cap.VI 

2. LEGE nr. 135 din 1 iulie 2010 privind Codul de procedură penală 

- Partea Generală –Tilul IV – Cap.I, Cap.II – Secțiunea a 5-a 

3. LEGE nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului 

4. HOTĂRÂRE nr. 991 din 25 august 2005 pentru aprobarea Codului de etică şi deontologie al poliţistului 

5. LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 

6. LEGE nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protecţia informaţiilor clasificate 

7. HOTĂRÂRE nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor 

clasificate în România 

8. HOTĂRÂRE nr. 781 din 25 iulie 2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu 

10.  Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului European din 27 aprilie 2016 privind 

protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 

circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE 

 

II. Bibliografie de specialitate: 

1. LEGE nr. 678 din 21 noiembrie 2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane; 

2. HOTĂRÂRE nr. 299 din 13 martie 2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii 

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

3.  HOTĂRÂRE nr. 460 din 11 mai 2011privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale împotriva 

Traficului de Persoane; 

4. ORDIN nr. 220 din 7 septembrie 2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Agenţiei Naţionale împotriva  Traficului de Persoane; 

5. DIRECTIVA (UE) 29 din 25 octombrie 2012 a Parlamentului European și a Consiliului  de stabilire a unor 

norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității și de înlocuire a Deciziei-

cadru 2001/220/JAI a Consiliului; 

6. DIRECTIVA (UE) 36 din 5 aprilie 2011 a Parlamentului European și a Consiliului privind prevenirea și 

combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia, precum și de înlocuire a Deciziei-cadru 

2002/629/JAI a Consiliului; 

7. HOTĂRÂRE nr. 861 din 31 octombrie 2018 pentru aprobarea Strategiei naţionale împotriva traficului de 

persoane pentru perioada 2018-2022 şi a Planului naţional de acţiune 2018-2020 pentru implementarea 

Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022; 

8. HOTĂRÂRE nr. 1.238 din 10 octombrie 2007 privind aprobarea Standardelor naţionale specifice pentru 

serviciile specializate de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane 

9. ORDIN MAI nr. 335 din 29 octombrie 2007 pentru aprobarea Mecanismului naţional de identificare şi 

referire a victimelor traficului de persoane;  

10.  LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului; 

11. HOTĂRÂRE nr. 1443 din 2 septembrie 2004 privind metodologia de repatriere a copiilor români  neînsoțiți și 

asigurarea    măsurilor de protecție specială în favoarea acestora; 

12. HOTĂRÂREA Guvernului nr. 49 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Metodologiei - cadru privind 

prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de 

violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii 

exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului depersoane, precum 

şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state; 

13. LEGE nr. 211 din 27 mai 2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor. 

 

III. Tematică Generală: 

1. Înțelesul unor termeni sau expresii în legea penală 

2. Infracțiuni care aduc atingere unor relații privind conviețuirea social 

3. Reguli generale privind probele, mijloacele de probă şi procedeele probatorii 

4. Protecția martorilor 

5. Infracțiuni contra persoanei (traficul și exploatarea persoanelor vulnerabile); 

6. Drepturile, îndatoririle și restrângerea exercițiului unor drepturi sau libertăți ale polițistului; 

7. Exercitarea atribuțiilor de polițist, protecția polițistului, utilizarea forței de către polițist și normele de conduită 

profesională a polițistului; 

8. Recompensele, răspunderea juridică și sancțiunile aplicabile polițiștilor; 

https://lege5.ro/Gratuit/gu3donjv/legea-nr-272-2004-privind-protectia-si-promovarea-drepturilor-copilului?d=2019-03-26


9. Domeniul de aplicare si principii generale potrivit Codului de etică şi deontologie al poliţistului; Normele de 

conduita profesionala a politistului; 

10. Organizarea și asigurarea accesului la informații de interes public; 

11. Protecţia informaţiilor clasificate: principii, definiții, informațiile secrete de stat, informațiile secrete de 

serviciu, obligații, răspunderi și sancțiuni; 

12. Protecția și gestionarea informațiilor clasificate - clasificare, declasificare, măsuri minime de protecție 

specifice claselor și nivelurilor de secretizare; 

13. Prelucrarea datelor cu caracter personal - noțiuni, drepturi și obligații; 

 

IV. Tematică de specialitate: 

1. Prevenirea traficului de persoane - conform Legii nr. 678 din 21 noiembrie 2001 privind prevenirea şi 

combaterea traficului de persoane; 

2. Dispoziții generale, protecția  și asistența victimelor traficului de persoane - conform Legii nr. 678 din 21 

noiembrie 2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane; 

3. Prevenirea traficului de persoane, Metodologia de repatriere a cetățenilor români victime ale traficului de 

peroane, Asistența și protecția victimelor traficului de persoane – din perspectiva Hotărârii nr. 299 din 13 

martie 2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 678/2001 privind prevenirea 

şi combaterea traficului de persoane; 

4. Atribuțiile ANITP, competențele ANITP, principalele atribuții ale structurilor din cadrul ANITP; 

5. Norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității din perspectiva normelor 

uniunii europene, respectiv, Directiva (UE) 29 din 25 octombrie 2012 a Parlamentului European și a 

Consiliului  de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea și protecția victimelor criminalității 

și de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului; 

6. Prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia din perspectiva normelor 

uniunii europene, respectiv, Directiva (UE) 36/2011 a Parlamentului European și a Consiliului privind 

prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia, precum și de înlocuire a 

Deciziei-cadru 2002/629/JAI a Consiliului; 

7. Direcții de acțiune, obiective, mecanism monitorizare și evaluarea instituțiilor responsabile raportate la 

Hotărârea nr. 861 din 31 octombrie 2018 pentru aprobarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane 

pentru perioada 2018-2022 şi a Planului naţional de acţiune 2018-2020 pentru implementarea Strategiei 

naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2018-2022; 

8. Serviciile specializate de asistență și protecție a victimelor traficului de persoane - definiții, rețea națională de 

servicii, asistență și protecție a victimelor traficului de persoane, conform Hotărârii nr. 1.238 din 10 octombrie 

2007 privind aprobarea Standardelor naţionale specifice pentru serviciile specializate de asistenţă şi protecţie 

a victimelor traficului de persoane; 

9. Modalități de identificare și referire a victimelor, indicatori pentru identificarea victimelor traficului de 

persoane, proceduri de referire; 

10. Drepturile copilului, protecţia specială a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor săi și 

protecția copilului împotriva abuzului, neglijării, exploatării și a oricărei forme de violență, instituții și servicii 

cu atribuții în domeniu; 

11. Metodologia privind repatrierea copiilor români neînsoțiți, instituții responsabile și atribuții; 

12. ANEXA 2 – Cap. III. -  Managementul de caz pentru copiii victime ale traficului şi copiii români migranţi 

victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state, repatriaţi ca minori neînsoţiţi sau returnaţi cu 

familiile lor, Cap. V. - Managementul informaţiei, conform HOTĂRÂRII Guvernului nr. 49/2011 pentru 

aprobarea Metodologiei - cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în 

situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară 

şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime 

ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul 

altor state; 

13. Capitolul I^1 -Identificarea, referirea și evaluarea victimelor infracțiunilor, Capitolul II - Informarea victimelor 

infracțiunilor, Capitolul III - Servicii de sprijin și protecție acordate victimelor infracțiunilor, conform Legii 

nr. 211 din 27 mai 2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor, Capitolul 

IV - Asistența juridică gratuită a victimelor unor infracțiuni, Capitolul V - Acordarea de către stat a 

compensațiilor financiare victimelor unor infracțiuni 

 

Se va avea în vedere legislaţia republicată şi actualizată, cu toate modificările şi completările intervenite până 

în ziua susţinerii probei de concurs. 

 

Link-uri utile: https://anitp.mai.gov.ro/ro/docs/Proiecte/ISF01/MNIR%20Lb%20Romana.pdf 

https://anitp.mai.gov.ro/ro/docs/Proiecte/RO21/Documente%20elaborate/Studiul%20privind%20drepturile%20RO
%20mic.pdf 
 

https://anitp.mai.gov.ro/ro/docs/Proiecte/ISF01/MNIR%20Lb%20Romana.pdf
https://anitp.mai.gov.ro/ro/docs/Proiecte/RO21/Documente%20elaborate/Studiul%20privind%20drepturile%20RO%20mic.pdf
https://anitp.mai.gov.ro/ro/docs/Proiecte/RO21/Documente%20elaborate/Studiul%20privind%20drepturile%20RO%20mic.pdf


Anexa nr. 2 
 

 

 

GRAFICUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI 

pentru ocuparea unui post vacant de ofiţer de poliţie 

 
-    Afișarea anunțului referitor la organizarea concursului pe site-ul https://anitp.mai.gov.ro - 

Secţiunea - Informare publică – Posturi vacante, precum şi avizierul Agenției Naționale 

împotriva Traficului de Persoane:  26.02.2021; 

-     În perioada 26.02.2021 – 09.03.2021, până la orele 14.00 – depunerea dosarelor de recrutare în 

vederea participării la concurs; 

-    Afișarea la sediul Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane și publicarea pe site-ul de 

internet https://anitp.mai.gov.ro - Secţiunea - Informare publică – Posturi vacante a listei 

candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs (se va face cu minim 3 zile 

lucrătoare înainte de data desfășurării concursului); 

-    Susținerea probei de concurs: 24.03.2021:  

- Instructajul candidaţilor: ora 12.30; 

- Desfăşurarea probei scrise: începând cu ora 13.00 (fără a depăşi limita maximă de 3 ore); 

- Afişarea baremelor de corectare/notare: la finalizarea probei; 

- Afişarea rezultatelor: după ora 16.00 (în raport de numărul candidaților); 

- Perioada limită de depunere a eventualelor contestații (în termen de 24 h de la afișarea 

rezultatelor); 

- Analiza eventualelor contestații – în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea 

termenului de depunere 

- Afișarea tabelului cu rezultatele finale ale concursului (29-30..03.2021, în raport de 

existența/inexistența unor eventuale contestații). 



 

Anexa nr.3 
 

Cerere de participare la concurs pentru ocuparea postului vacant 

 
Domnule Director 

 

 
Subsemnatul(a)    

fiul (fiica) lui  şi al (a)  născut(ă) 

la data de   în localitatea    

judeţul/sectorul  cetăţenia  posesor/posesoare al/a cărţii de identitate seria           

, nr.   , eliberată de   , la data de 

  ,   telefon   CNP    cu domiciliul 

(reşedinţa) în localitatea     ,   judeţul/sectorul      

strada   nr.           bloc   , etaj      , apartament      ,  absolvent(ă),  al(a) 

      forma de învăţământ 

  ,   sesiunea  ,   specializarea  de  profesie 
 

  , salariat(ă) la  , starea 

civilă  ,  cu serviciul militar  ,  la arma 

  , trecut în rezervă cu gradul  . 

 
 

Vă rog să-mi aprobaţi înscrierea la concursul organizat de    

în vederea ocupării postului vacant de  , din cadrul 

 
 

(subunitatea/formaţiunea/compartimentul). 

la poziția  din statul de organizare al unității. 
 

Am luat cunoştinţă şi sunt de acord cu condiţiile de recrutare, selecţionare şi 

participare la concurs. 

 

Sunt de acord cu prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate 

prevederile cu Regulamentului (UE) 679/2016 pentru protecția persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. 

Mă oblig ca în situaţia nepromovării concursului, să mă prezint în maxim 30 de zile de 

la susţinerea acestuia la serviciul resurse umane unde m-am înscris, pentru a ridica 

documentele depuse. 

 

Semnătura    Data   



 
Declaraţie de confirmare a cunoaşterii şi acceptării condiţiilor de recrutare 

Anexa nr.4 

 

Domnule Director, 

Subsemnatul(a)  ,  fiul  (fiica)  lui 

  şi al (a)   , născut(ă) la data de  _ în 

localitatea   ,  judeţul/sectorul    CNP    

posesor   (posesoare)   al   (a) BI/CI  seria  nr.    , eliberat(ă) de 

  ,   la  data  de  ,  în  calitate  de  candidat  la  concursul  de 

  , 

(admitere/încadrare din sursă externă/încadrare directă/trecerea agenților de poliție în corpul ofițerilor de poliție) 

organizat de  , sesiunea (data)  , 

(unitatea) 

declar pe propria răspundere că am luat cunoştinţă despre condiţiile de recrutare, cu care 

sunt de acord şi pe care le îndeplinesc cumulativ. 

Precizez că nu fac parte din nicio organizaţie sau grupare interzisă de lege sau care 

promovează idei şi interese contrare ordinii constituţionale şi statului de drept. 

În situaţia în care voi fi declarat admis îmi voi da demisia din partidele/organizaţiile cu 

caracter politic din care fac parte. 

Am fost informat(ă) şi sunt de acord cu efectuarea de verificări, cunoscând faptul că în 

situaţia în care vor rezulta aspecte contrare celor declarate în prezenta declaraţie ori 

incompatibilităţi determinate de neîndeplinirea cumulativă a condiţiilor de recrutare nu voi fi 

înmatriculat(ă)/încadrat(ă), chiar dacă rezultatele obţinute la concurs ar permite acest fapt. 

Dacă o asemenea situaţie se va constata după înmatriculare/încadrare urmează să fiu 

exmatriculat(ă) cu suportarea cheltuielilor de întreținere și de instruire pe timpul școlarizării/ 

cheltuielile efectuate cu pregătirea subsemnatului(ei)/trecut(ă) în rezervă/să-mi înceteze 

raporturile de serviciu/muncă, după caz. 

Îmi asum responsabilitatea asupra exactităţii datelor furnizate şi sunt de acord cu 

prelucrarea informaţiilor cu caracter personal, în conformitate prevederile cu Regulamentului 

(UE) 679/2016 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal și libera circulație a acestor date. 

Menționez că am fost/nu am fost încadrat în sistemul național de apărare, ordine publică 

și siguranță națională (în caz afirmativ urmează să precizați instituția, unitatea, funcția și alte 

date necesare) și mi-au încetat raporturile de serviciu/am fost trecut în rezervă 

   (se scrie motivul-la cerere, demisie, alt motiv) în temeiul art. 

 alin. (      ) din Legea nr.  /  . 

Declar, susţin şi semnez, după ce am luat la cunoştinţă despre întregul conţinut şi am 

completat personal datele din prezenta declaraţie. 

 

Data    Semnătura    



Anexa nr.5 
 

 

  

Curriculum vitae 

Europass 

Inseraţi fotografia 
 

 

Informaţii personale 
  

Nume / Prenume Nume, Prenume  

Adresă(e) Număr imobil, nume stradă, cod poştal, localitate, ţară 

Telefon Fix: Mobil: 

Fax(uri) (rubrică facultativă)  

E-mail(uri)   

 

Naţionalitate 
  

 

Data naşterii 
 

(ziua, luna, anul) 
 

 

Sex 
  

 

Locul de muncă vizat / 

Domeniul ocupaţional 

 

(rubrică facultativă) 
 

 

Experienţa profesională 
  

 

Perioada 
 

Menţionaţi, dacă este cazul, separat fiecare experienţă profesională 

relevantă, începând cu cea mai recentă dintre acestea 

Funcţia sau postul ocupat   

Activităţi şi responsabilităţi 

principale 

  

Numele şi adresa angajatorului   

Tipul activităţii sau sectorul de 

activitate 

  

 

Educaţie şi formare 
  

 

Perioada 
 

Menţionaţi separat fiecare forma de învăţământ şi program de formare 

profesională absolvite, începând cu cel mai recent 

Calificarea / diploma obţinută  

Disciplinele principale studiate / 

competenţe profesionale 

dobândite 

 

Numele şi tipul instituţiei de 

învăţământ / furnizorului de 

formare 

 

Nivelul în clasificarea naţională 

sau internaţională 

 



 

Aptitudini şi competenţe 

personale 

 

 
 

Limba(i) străină(e) cunoscută(e) 

Autoevaluare 

Nivel european (*) 

 

Limba 

Limba 

 

 
 

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine 

 
 

Competenţe şi abilităţi sociale Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. 

 
Competenţe şi aptitudini 

organizatorice 

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. 

 
Competenţe şi aptitudini 

tehnice 

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. 

 
Competenţe şi aptitudini de 

utilizare a calculatorului 

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. 

 
Competenţe şi aptitudini 

artistice 

Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. 

 
Alte competenţe şi aptitudini Descrieţi aceste competenţe şi indicaţi contextul în care au fost dobândite. 

 
Permis(e) de conducere Menţionaţi dacă deţineţi un permis de conducere şi categoria. 

 
Informaţii suplimentare Includeţi orice alte informaţii utile, care nu au fost menţionate anterior 

 
Anexe Enumeraţi alte documente anexate CV-ului, dacă este cazul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Înţelegere Vorbire Scriere 

 Ascultare Citire Participare la 

conversaţie 

Discurs 

oral 

Exprimare 

scrisă 

           

           

 



 

 

 

Anexa nr.6 

 
 

 

 

 

 
 

DECLARAȚIE 

 

 

 

 
Subsemnatul (a)   , 

CNP  , în calitate de candidat(ă) la concursul organizat de 

    în vederea ocupării funcţiei vacante de 

    din  cadrul     

  , la poziția  din statul de organizare al unității, 

declar pe propria răspundere că în ultimele 6 luni  nu am fost evaluat psihologic /    am 

fost evaluat psihologic pentru trecerea agenților de poliție în corpul ofițerilor de poliție 

și am fost declarat APT / INAPT psihologic. 

 

 
 

Declar, susţin şi semnez după ce am luat la cunoştinţă despre întregul conţinut şi 

am completat personal datele din prezenta declaraţie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data   Semnătura    

 


