TEMATICĂ
de studiu necesară pentru susţinerea concursului de ocupare a
postului de ataşat de afaceri interne în cadrul Ambasadei României în Ucraina
1. Ucraina: organizarea administrativă, politică şi geografică; organizarea, structura şi funcţionarea
structurilor de aplicare a legii;
2. Cadrul juridic al cooperării în domeniul afacerilor interne pe relaţia cu Ucraina;
3. Misiunile diplomatice ale României aflate pe teritoriul Ucrainei şi rolul acestora;
4. Managementul frontierei comune România-Ucraina;
5. Relația UE-Ucraina, sub egida Parteneriatului Estic;
6. Misiuni internaționale pe teritoriul Ucrainei. Misiunea Specială de Monitorizare a OSCE în
Ucraina. Misiunea UE pentru sprijinirea reformei sectorului civil de securitate ucrainean.
(mandat, personal, arie de desfășurare).
7. Protecţia informaţiilor clasificate;
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. Prevenirea criminalităţii organizate.
12. Cooperarea judiciară internaţională în materie penală;
13. Desfăşurarea activităţii de reprezentare externă prin intermediul ataşaţilor de afaceri interne şi al
ofiţerilor de legătură şi specialiştilor suport operativ ai MAI;
14. Privilegii şi imunităţi diplomatice.
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