TEMATICĂ
de studiu necesară pentru susţinerea concursului de ocupare a
postului de ataşat de afaceri interne în Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord
1. Marea Britanie – aspecte generale, cadru politic, reprezentare diplomatică, BREXIT,
organizarea şi funcţionarea ministerului de interne britanic; atribuţiile structurilor cu
competenţe în domeniul ordinii şi siguranţei publice
2. Cadrul juridic al cooperării în domeniul afacerilor interne cu Marea Britanie
3. Strategia Naţională de Ordine Publică şi Siguranţă Publică 2015—2020. Riscuri şi
vulnerabilităţi identificate la nivelul Uniunii Europene. Direcţii de acţiune
4. Cooperarea judiciară internaţională în materie penală
5. Prevenirea criminalităţii organizate
6. Combaterea traficului de persoane
7. Desfăşurarea schimbului de informaţii de interes operativ prin intermediul Punctului Naţional
Focal
8. Desfăşurarea cooperării poliţieneşti internaţionale prin intermediul Centrului de Cooperare
Poliţienească Internaţională
9. Protecţia informaţiilor clasificate
10. Protecţia datelor cu caracter personal; prelucrarea datelor cu caracter personal de către
structurile MAI
11. Desfăşurarea activităţii de reprezentare externă prin intermediul ataşaţilor de afaceri interne şi
al ofiţerilor de legătură şi specialiştilor suport operativ ai MAI
12. Înlesniri, privilegii şi imunităţi diplomatice. Funcţiile diplomatice
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personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare;
3. Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, cu modificările şi
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4. Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările
ulterioare;
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Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord privind readmisia persoanelor şi Protocolului de aplicare a
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2004;
7. Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, republicată, cu
completările şi modificările ulterioare;
8. Legea nr. 238/2009 privind reglementarea prelucrării datelor cu caracter personal de către
structurile/unităţile Ministerului Afacerilor Interne în activităţile de prevenire, cercetare şi
combatere a infracţiunilor, precum şi de menţinere şi asigurare a ordinii publice, republicată;
9. HG nr. 779/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale de ordine şi siguranţă publică 2015-2020;
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republicată;
11. Decret nr. 566/1968 pentru ratificarea Convenţiei cu privire la relaţiile diplomatice, încheiată la
18 aprilie 1961;
12. OMAI nr. S/207 din 22.08.2012 privind organizarea activităţii de reprezentare externă si
cooperare internaţională desfăşurată prin intermediul ataşaţilor de afaceri interne, ofiţerilor de
legătură si specialiştilor suport operativ ai MAI, cu modificările şi completările ulterioare;
13. Acord între Guvernul României şi Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord
referitor la reţinerea şi confiscarea bunurilor provenite şi a instrumentelor folosite la comiterea
infracţiunilor, semnat la Bucureşti, la 14 noiembrie 1995;
14. Înțelegere între Ministerul Afacerilor Interne din România, Ministerul Finanţelor Publice,
Ministerul Public şi Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din România şi
Ministerul Afacerilor Externe al Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord privind
asigurarea pregătirii profesionale pentru Modelul European de Informaţii Operative, semnată la 10
mai 2006, la Bucureşti, nepublicată, va fi pusă la dispoziţia DGMRU;
15. Înţelegere între Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul Afacerilor Externe al
Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord privind furnizarea unui program de pregătire
profesională la nivel avansat în domeniul managementului informatorilor în regim confidenţial,
semnată la 10 mai 2006, la Bucureşti, nepublicată, va fi pusă la dispoziţia DGMRU.
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