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1. Bibliografia și tematica: 

             

            Bibliografia: 

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 modificările şi completările ulterioare 

5. Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor 

fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a 

acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia 

datelor). 

6. Legea semnăturii electronice nr. 455 / 2001; Norme tehnice și metodologice pentru aplicarea 

Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică - HG 1259/2001, modificat prin HG 

2303/2004, Ordinul Ministrului Comunicațiilor și Societății Informaționale nr.473/2009 

privind procedura de acordare, suspendare și retragere a deciziei de acreditare a furnizorilor 

de servicii de certificare; 

7. Legea privind arhivarea documentelor în forma electronică nr. 135/2007 ; 

8. Legea privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul 

comunicațiilor electronice nr. 506/2004; 

9. Legea nr.154/2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice, 

completată de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile 

electronice; 

10. Sisteme electronice de plată a taxelor și impozitelor: 

- Ordonanța Guvernului nr. 24/2002 privind încasarea prin mijloace  electronice a 

impozitelor și taxelor locale, cu modificările și completările ulterioare - Hotărârea de 

Guvern nr. 181/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind implementarea 

Sistemului electronic de încasare a impozitelor și taxelor locale; 

-  Ordonanța de urgență a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne 

de plată, cu modificările și completările ulterioare; 

-  Ordinul nr.435/2005 privind procedura de selectare a procesatorilor de plăți on-line cu 

carduri în vederea operaționalizării sistemului Ghișeu virtual de plăți, emis de către 

Ministrul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației; 

-  Hotărârea de Guvern nr.1235/2010  privind aprobarea realizării Sistemului național 

electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar; 

11. Mioara Gheorghe, Monica Tătărâm, Manuela Florea, Ciprian Constantinescu, Tehnologia 

informaţiei şi a comunicaţiilor, Editura Corint, Bucureşti, 2004; Concepte de bază ale 

tehnologiei informației, Editura Euroaptitudini, Intel@Teach - Instruirea în societatea 
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cunoaşterii, CD cu resurse curriculare, Utilizarea calculatorului și a serviciilor electronice: 

ghid pentru funcționari publici, 2004; 

12. Vlad T. Popescu - Tehnici de scriere, traducere şi editare; 

13. Rețele Windows: servere și clienți. Exemple practice / Adrian Munteanu, Valerica Greavu-

Șerban, Gabriel Cristescu; 

14. Mastering Activ Directory – Dishan Francis 2017; 

15. Lucru cu bazele de date – Nicolae Sfetcu; SQL Server T-SQL Recipes, Paperback - 

Jonathan Gennick ; SQL Server 2019 Administrator's; 

16. Tehnologia Informației și a Comunicațiilor – aplicații pentru laborator – Carmen Popescu; 

17. A New Example for the Use of Information Technologies in Education: Geographic 

Information Systems - Baloglu Ugurlu 2008, Journal of Faculty of Educational Sciences, 

Ankara University, 41(2),- Dobrică, R. şi Colesca, S., 2009, Geographical data management 

in GIS systems; 

18. Mircea Badut - "Informatica pentru manageri", Editura Teora, 1999 

 

Tematica: 
1. Reglementări privind Constituția României; 

2. Reglementări privind Codul administrativ - Partea a VI a –Titlul I, Titlul II – Statutul 

funcţionarilor publici; 

3. Reglementări privind respectarea demnității umane, protecția drepturilor și libertăților 

fundamentale ale omului, prevenirii și combaterii incitării la ură și discriminare; 

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

5. DGPR – Noțiuni de bază și elemente de securitate; 

6. Folosirea semnăturii electronice, metodologie și aplicabilitate în administrație. 

7. Arhivatoare, arhivare electronică și stocarea datelor arhivate electronic 

8. Documente cu caracter personal, protecția vieții private în sectorul comunicațiilor 

electronice 

9. Concepte de bază ale tehnologiei informaţiei (IT) și rețele de comunicații 

10. Sisteme electronice, conturi colectoare, procesatori de carduri folosite în plata taxelor și 

impozitelor 

11. Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor  

12. Procesare de text și calcul tabelar  

13. Dezvoltare și administrare rețele  

14. Active Directory Services (AD) și Servere Windows   

15. Dezvoltare și administrare baze de date  

16. Informaţie şi comunicare 

17. Dezvoltare și administrare sisteme GIS  

18. Management aplicat în GIS și ITC 
 

       


