
 

Tematica si bibliografie pentru examenul de promovare in treapta imediat superioara  

a personalului contractual din cadrul CR ANITP 

 

 
TEMATICĂ 

1. Infracţiunea de trafic de persoane şi exploatarea unei persoane. 

2. Indicatori pentru evaluarea inițială a unei posibile situații de trafic de persoane sau pentru identificarea unei 

prezumtive victime a traficului de persoane. 

3. Drepturile victimelor traficului de persoane. 

4. Repatrierea voluntară asistată și referirea victimelor traficului de persoane. 

5. Protecţia şi asistenţa victimelor traficului de persoane.  

6. Coordonarea victimelor traficului de persoane în procesul penal. 

7. Prevenirea traficului de persoane. 

8. Elaborarea şi implementarea campaniilor/proiectelor de prevenire a traficului de persoane; 

9. Monitorizarea și evaluarea campaniilor naţionale şi locale de prevenire; 

10. Cooperarea cu instituţiilor guvernamentale şi organizaţiile neguvernamentale; 

11. Pregătirea specialiştilor în domeniul traficului de persoane; 

 

BIBLIOGRAFIE 

1. Legea nr. 678/2001 (actualizată) privind prevenirea si combaterea traficului de persoane (aplicabilă începând 

cu data de 1 februarie 2014). 

2. Legea nr. 300/2006 pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de 

fiinţe umane, adoptată la 3 mai 2005, deschisă spre semnare şi semnată de România la Varşovia la 16 mai 

2005; 

3. H.G. nr. 299/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 678/2001 (actualizată) 

privind prevenirea si combaterea traficului de persoane (aplicabilă începând cu data de 1 februarie 2014); 

4. H.G. nr. 1443/2004 privind metodologia de repatriere a copiilor români neînsoţiţi şi asigurarea măsurilor de 

protecţie specială in favoarea acestora; 

5. O.M.A.I. nr. 335/2007 pentru aprobarea Mecanismului naţional de identificare şi referire a victimelor 

traficului de persoane; 

6. Directiva 36 din 05.04.2011 a Parlamentului European şi a Consiliului Europei, privind prevenirea şi 

combaterea traficului de fiinţe umane şi protecţia victimelor, de înlocuire a Deciziei-Cadru 2002/629/JHA; 

7. Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, cu modificările şi completările ulterioare, art. 182, 209, 210, 211, 

212, 213, 214, 215, 216 şi 217; 

8. Procedura nr. 3389439/28.04.2015 privind realizarea campaniilor de prevenire în domeniul traficului de 

persoane în cadrul structurilor Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane; 

9. Procedura nr. 3389442/28.04.2015 privind încheierea de protocoale de colaborare / parteneriate / planuri 

comune de acţiune cu parteneri instituţionali / organizaţionali; 

10. Procedura nr. 3389445/28.04.2015 privind organizarea şi desfăşurarea evenimentelor interinstituţionale (grup 

de lucru, masă rotundă, seminar etc.); 

11. Procedura 3389443/28.04.2015 privind realizarea activităților/instruirea membrilor echipelor județene 

antitrafic, specialiștilor care intră în contact cu victime/potențiale victime ale traficului de persoane. 

12. Procedura 3389440/28.04.2015 privind managementul proiectelor de prevenire a traficului de persoane în 

cadrul structurilor ANITP. 

13. Protocolul de colaborare privind coordonarea victimelor traficului de persoane în procesul penal. 

14. Realizarea campaniilor de prevenire a traficului de persoane. Ghid practic. Editura ALPHA MDN, Bucureşti, 

2009  

     http://www.anitp.mai.gov.ro/ro/docs/studii/manual_prevenire%20compressed.pdf 

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

până în ziua susţinerii examenului de promovare. 

 
 

http://www.anitp.mai.gov.ro/ro/docs/studii/manual_prevenire%20compressed.pdf

