
 

 

 

Bibliografie şi tematică 

pentru concursul în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacante de  

şef Birou Public Comunitar Local de Evidenţă 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. Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor 

publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

6. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi 

actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

7. Hotărârea Guvernului nr. 295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

unitară a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, 

reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru stabilirea formei şi conţinutului 

actelor de identitate, ale dovezii de reşedinţă şi ale cărţii de imobil; 

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

completările ulterioare; 

9. Ordonanţa Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a 

petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

10. Legea nr. 21/1991 a cetăţeniei române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

11. Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abogare a 

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

12. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare; 

13. Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

14. Hotărârea Guvernului nr. 2104/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de 

dimensionare a numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a 

persoanelor, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi materiale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

15. Lgea nr. 119/1996, republicată, cu privire la actele de stare civilă, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

16. Ordonanţa Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă 

a numelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

II. Tematică 

 

1. Reglementări privind Constituţia României; 

2. Reglementări privind Codul administrativ, Partea VI  

- Titlul I, Dispoziţii generale art. 365 - 368 

- Titlul II – Statutul funcţionarilor publici – art. 369 - 537; 

3. Reglementări privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare; 

4. Reglementări privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi; 

5.  Reglementări privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de 

evidenţă a persoanelor; 

6. Reglementări privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor 

români; 

7. Reglementări privind aplicarea unitară a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului              

nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum 

şi pentru stabilirea formei şi conţinutului actelor de identitate, ale dovezii de reşedinţă şi ale cărţii de 

imobil; 

8. Reglementări privind liberal acces la informaţiile de interes public; 



9. Reglementări privind activitatea de soluţionare a petiţiilor; 

10. Reglementări privind cetăţenia română; 

11. Reglementări privind protecţia datelor cu caracter personal potrivit Regulamentului (UE) nr. 

679/2016 

- Cap. I – Dispoziţii generale – art. 1 – 4; 

- Cap. II – Principii – art. 5 – 11; 

- Cap. III – Drepturile persoanei vizate 

  - Secţiunea 1 – Transparenţă şi modalităţi – art. 12; 

  - Secţiunea 2 – Informare şi acces la date cu caracter personal – art. 13 - 15; 

- Cap. IV – Operatorul şi persoana împuternicită de operator: 

  - Secţiunea 1 – Obligaţii generale – art. 24 - 31; 

  - Secţiunea 2 – Securitatea datelor cu caracter personal – art. 32 - 34.  

12. Reglementări din Codul civil – Cartea I, Titlul II, Persoana fizică  

  -  Capitolul I - Capacitatea civilă a persoanei fizice  art. 34 – 57; 

  - Capitolul III – Identificarea persoanei fizice – art. 82 – 103.  

13. Reglementări privind arhivarea documentelor; 

14. Reglementări privind dimensionarea numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice 

comunitare de evidenţă a persoanelor, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, 

financiare şi materiale; 

15. Reglementări privind actele de stare civilă; 

16. Reglementări privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor 

fizice. 

 
 

 

 

 

 
           


