ANEXA NR.1
TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA
recomandată candidaților înscriși la concursul de încadrare directă pentru ocuparea postului de
agent de poliție din cadrul Unității de Implementare Programe şi Relaţii Internaţionale
TEMATICĂ
Drepturile și libertățile fundamentale - Constituția României (Titlul II -Cap II);
Statutul Polițistului – Legea nr. 360/2002;
Prevenirea și combaterea traficului de persoane în România- Legea 678/2001;
Infracțiunea de trafic de persoane și exploatarea persoanelor vulnerabile – Legea 286/2009
(Cap VII);
5. Organizarea și funcționarea Agenției Naționale împotriva Traficului de Persoane. – HG 460/
2011;
6. Reguli specifice de eligibilitate aplicabile cheltuielilor în cadrul Fondului pentru securitate
internă și Fondului pentru azil, migrație și integrare – OMAI 76/ 2015(Anexa 1);
7. Gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. –
OUG 40/ 2015
8. Sistemul de management și control în vederea gestionării fondurilor acordate României prin
cadrul Financiar Multianual 2014-2020, domeniul afaceri interne. – HG 48/ 2015
9. Organizarea sistemului de gestionare a activității de relații internaționale și afaceri
europene la nivelul MAI (Cap II), Planificarea activităților de relații internaționale și afaceri
europene (Cap III) – Ordinul nr. 143/2015;
10. Protecția informațiilor clasificate: informații secrete de stat, informații secrete de serviciu,
clasificarea și declasificarea informațiilor- Legea nr. 182/2002;
11. Redactarea și gestionarea documentelor neclasificate, circuitul și promovarea
corespondenței la nivelul Ministerului Afacerilor Interne – Ordinul nr. 118/2021;
12. Organizarea și asigurarea accesului la informațiile de interes public – Legea nr. 544/2001
(Cap II);
13. Obligațiile creatorilor și deținătorilor de documente – Legea nr. 16/1996 (Cap III);
14. Codul de etica și deontologie al polițistului - Hotărârea nr. 991/25.08.2005.
1.
2.
3.
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BIBLIOGRAFIE
1. Constituția României;
2. Legea nr. 360/ 2002 privind Statutul Polițistului, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane;
4. Codul Penal (Legea 286/2009)-Cap VII (Traficul de persoane și exploatarea persoanelor
vulnerabile).
5. Hotărârea Guvernului României nr. 460/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției
Naționale împotriva Traficului de Persoane, cu completările și modificările ulterioare;
6. O.M.A.I. nr. 76/ 2015 privind regulile de eligibilitate aplicabile cheltuielilor în cadrul
Fondului pentru securitate internă, Anexa 1;
7. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40/ 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor
europene pentru perioada de programare 2014-2020;

8. Hotărârea Guvernului României nr. 48/ 2015 privind stabilirea sistemului de management și
control în vederea gestionării fondurilor acordate României prin Cadrul financiar multianual
2014-2020, domeniul Afaceri interne;
9. Ordinul nr. 143/2015 privind activitățile de relații internaționale și de afaceri europene la
nivelul Ministerului Afacerilor Interne;
10. Legea 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate;
11. Ordinul nr. 118/2021 privind redactarea și gestionarea documentelor neclasificate, circuitul
și promovarea corespondenței la nivelul Ministerului Afacerilor Interne;
12. Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
13. Legea nr. 16/1996 (republicată) privind Arhivelor Naționale;
14. Hotărârea nr. 991/25.08.2005 pentru aprobarea codului de etica și deontologie al polițistului.

NOTĂ: SE VOR AVEA ÎN VEDERE ACTELE NORMATIVE ÎN VIGOARE LA DATA
PUBLICĂRII ANUNȚULUI DE CONCURS.

