TEMATICĂ
de studiu necesară pentru susţinerea concursului de ocupare a
postului de ataşat de afaceri interne în Regatul Spaniei
1. Spania – organizarea administrativă, organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne
spaniol; atribuţiile structurilor cu competenţe în domeniul ordinii şi siguranţei publice –
Direcţia Generală de Poliţie, Gardă Civilă spaniolă, Protecţia Civilă.
2. Cadrul juridic al cooperării în domeniul afacerilor interne cu Spania.
3. Inițiativa româno-spaniolă privind crearea unei Curți Internaționale împotriva
Terorismului.
4. Strategia Naţională de Ordine Publică şi Siguranţă Publică 2015—2020. Riscuri şi
vulnerabilităţi identificate la nivelul Uniunii Europene. Direcţii de acţiune.
5. Protecţia informaţiilor clasificate.
6. Prevenirea criminalităţii organizate.
7. Combaterea traficului de persoane.
8. Protecţia datelor cu caracter personal; prelucrarea datelor cu caracter personal de către
structurile MAI.
9. Desfăşurarea schimbului de informaţii de interes operativ prin intermediul Punctului
Naţional Focal.
10. Desfăşurarea cooperării poliţieneşti internaţionale prin intermediul Centrului de
Cooperare Poliţienească Internaţională.
11. Cooperarea judiciară internaţională în materie penală.
12. Desfăşurarea activităţii de reprezentare externă prin intermediul ataşaţilor de afaceri
interne şi al ofiţerilor de legătură şi specialiştilor suport operativ ai MAI.
13. Înlesniri, privilegii şi imunităţi diplomatice. Funcţiile diplomatice.
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