
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.I 

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

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

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

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

poliţistului 

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

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

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

informaţiilor clasificate în România 

7. 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. ORDIN MAI nr. 335 din 29 octombrie 2007 pentru aprobarea Mecanismului naţional de 

identificare şi referire a victimelor traficului de persoane;  

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

10. HOTĂRÂRE nr. 1443 din 2 septembrie 2004 privind metodologia de repatriere a copiilor români  

neînsoțiți și asigurarea    măsurilor de protecție specială în favoarea acestora; 

11. 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 

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


victime ale traficului depersoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de 

violenţă pe teritoriul altor state; 

12. 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; 

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. Reglementări de prevenire și combatere a traficului de persoane și de protecție și asistență a 

victimelor - conform Legii nr. 678 din 21 noiembrie 2001 privind prevenirea şi combaterea 

traficului de persoane; 

2. 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; 

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

4. 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; 

5. 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; 

6. 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; 

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

traficului de persoane, proceduri de referire; 

8. 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; 



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

10. 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; 

11. Capitolul I^1 -Identificarea, referirea și evaluarea victimelor infracțiunilor; Capitolul II 

- Informarea victimelor infracțiunilor; Capitolul III - Servicii de sprijin și protecție acordate 

victimelor infracțiunilor; Capitolul IV - Asistența juridică gratuită a victimelor unor infracțiuni; 

Capitolul V - Acordarea de către stat a compensațiilor financiare victimelor unor infracțiuni, 

conform Legii nr. 211 din 27 mai 2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor 

infracţiunilor, 

 

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%20drept
urile%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

