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I. BIBLIOGRAFIA/ TEMATICA 
 
 

Compartimentul Monitorizarea Procedurilor Administrative și IT: 

1) Constituția României; - INTEGRAL. 
2) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare Titlul I și II ale părții a VI-a; 

3) Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare - INTEGRAL; 

4) Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare - INTEGRAL; 

5) Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si 

completarile ulterioare - INTEGRAL; 

6) Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată - 

INTEGRAL; 

7) Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică – Republicată, 

cu modificarile si completarile ulterioare - INTEGRAL; 

8) HG nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public - INTEGRAL. 

 

 
 
 

Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusive 
republicările, modificările și completările acestora. 
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II. BIBLIOGRAFIA/ TEMATICA 
 
 

Compartimentului Ghișeul Unic, Relații cu Publicul și Registratură: 
 

1) Constituția României; - INTEGRAL. 
2) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare Titlul I și II ale părții a VI-a; 

3) Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare - INTEGRAL; 

4) Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare - INTEGRAL; 

5) Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si 

completarile ulterioare - INTEGRAL; 

6) Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legisdlativă pentru elaborarea actelor 

mormative, republicată - INTEGRAL; 

7) Instrucțiuni privind activitatea de arhivă la creatorii și deținătorii de documente, aprobate 

de conducerea Arhivelor Naționale prin Ordinul de zi nr. 217/1996 – Activitatea arhivei 

instituției, potrivit Instrucțiunilor; 

8) Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare – Reglementările privind cunoștințele generale ale candidatului în domeniul; 

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

petițiilor – Reglementările privind cunoștințele generale ale candidatului în domeniul; 

10) Legea nr. 190/2018 privind masuri de punere ăn aplicare a Regulamentului (UE) 

2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27/2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind 

libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE ( Regulamentul 

general pribind protecția datelor) – Reglementările privind cunoștințele generale ale 

candidatului în domeniul ; 

 
Candidații vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusive 

republicările, modificările și completările acestora. 


