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Bibliografie și tematică la concursul organizat  

pentru ocuparea funcțiilor contractuale de execuție, Referent, treapta profesională I și Referent, treapta 

profesională IA  în cadrul Direcţiei  Dezvoltare şi Implementare Programe, Compartiment de Monitorizare 

Servicii Inteligente 

 

Bibliografie 

1. Constituția României; 

2. Codul Administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57 din 03.07.2019; 

3. ORDONANȚA nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de solutionare a petitiilor; 

4. REGULAMENT (UE) nr. 679 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); 

5. LEGEA nr. 363 din 28 decembrie 2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea 

datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, 

urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de 

siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date. 

 

Nota: Pentru toate actele normative mentionate sunt valabile doar formele actualizate/republicate 

 

 

Tematică 

1.Reglementări privind Constituția României, republicată. 

2. Reglementări privind Codul administrativ aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 

57 din 03.07.2019 Partea a VI a –Titlul III - Personalul contractual din autorități și instituții publice. 

3. Reglementări privind ORDONANȚA nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de 

solutionare a petitiilor- art. 15; 

4. Reglementări privind REGULAMENTUL  (UE) nr. 679 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), 
Capitolul II: Principii; 

5. Reglementări privind LEGEA nr. 363 din 28 decembrie 2018 privind protecţia persoanelor fizice 

referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, 

descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor 

educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date, Art.1, Art.4, Art.5- alin (1), 

Art.16, Art.17, Art.50, Art.60. 

 

 

Nota: Pentru toate actele normative mentionate sunt valabile doar formele actualizate/republicate 

 

 

 

 

 


