
 

 

Bibliografie şi tematică 

pentru concursul în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de  

Șef Birou Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor 
 

I . Bibliografie 

1. Constituţia României, republicată; 

2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

republicată, cu modificăril şi completările ulterioare; 

5. Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor 

publice comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare; 

6. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și 

actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

7. Hotărârea Guvernului nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

unitară a dispozițiilor legale privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor 

români, cu modificările și completările ulterioare; 

8. Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informațiile de interes public, cu modificările și 

completările ulterioare; 

9. Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a 

petițiilor, cu modificările și completările ulterioare; 

10. Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecția informațiilor secrete de serviciu; 

11. Legea nr. 21/1991 a cteățeniei române, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

12. Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abogare a 

Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor); 

 În plus, față de bibliografia de mai sus, pentru partea de informatică, bibliografia este 

următoarea: 

-  Tehnologia informației și a comunicațiilor - Mrejeriu Cecilia-Cristina 

-  Arhitectura sistemelor de calcul- Boboila C. 

-  PC - Depanare şi modernizare – Ediţia a IV-a, Autor: Scott Mueller 
-  Reţele de comunicații între calculatoare - Ion Bănică  

-  Reţele de calculatoare – depanare şi modernizare - Terry Ogletree  

-  Reţele locale de calculatoare – proiectare şi administrare - Adrian Munteanu, Valerica Greavu Şerban  

-  Windows 7,8,10 IES Special Edition - Michael Price, Editura ln Easy Steps Limited  

-  Internet, Utilizarea rețelei Internet- Cerchez Emanuela 
-  Microsoft Office  Ghid vizual rapid pentru Windows, Emilian Cercel, Editura Niculescu.  

-  Orice alte  documentaţii conținute în cadrul site-urilor/lucrărilor tipărite  în care se tratează conceptele 

enumerate în bibliografia specificată anterior. 
 

 

II. Tematică 

 

Nr. crt. Temele abordate Cadrul legislativ 

1. integral Constituţia României, republicată; 

2. Titlul I şi II ale părţii 

a VI-a  

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare 

3. integral Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi 

sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

4. integral Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament 

între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare 

5. integral Ordonanța Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, 

organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de 



evidență a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare 

6. integral Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind 

evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale 

cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare 

7. integral Hotărârea Guvernului nr. 1375/2006 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor legale 

privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale 

cetățenilor români, cu modificările și completările ulterioare 

8. integral Legea nr. 544/2001 privind liberal acces la informațiile de 

interes public, cu modificările și completările ulterioare 

9. integral Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea 

activității de soluționare a petițiilor, cu modificările și 

completările ulterioare 

10. integral Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecția 

informațiilor secrete de serviciu 

11. integral Legea nr. 21/1991 a cteățeniei române, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare 

12. Capitolele I, II și III Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și privind libera circulație a acestor date și de abogare a 

Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția 

datelor) 

 

Tematica pentru informatică 

1. Calculatoare personale 

      - Arhitectura calculatoarelor personale de tip PC.  Componente şi caracteristici; 

      - Periferice: imprimante, terminale, modemuri. Instalare si configurare; 

      - Diagnosticare defecte la calculatoare şi periferice; 

      - Instalare, configurare și operare la nivel avansat pentru suita Microsoft Office sau echivalent. 

2.  Sisteme de operare 

· Tipuri, clasificare, utilizare; 

· Configurare şi administrare Windows 7, 8, 10. Instalarea și configurarea stațiilor de lucru (sistem de 

operare, drivere, aplicații); 

3.  Reţele de calculatoare 

- Medii de comunicaţie. Structură generală, componente. Reţele LAN , WAN, lnternet, Intranet. 

  

 
           


