BIBLIOGRAFIE CONCURS
Constituția României face parte din bibliografia tuturor posturilor scoase la concurs.

Bibliografie pentru postul de consilier superior – Serviciul Reglementari și Avize
1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
2. Regulamentul nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi
completările ulterioare;
3. Hotărârea Guvernului nr. 36/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi
Societăţii Informaţionale, cu modificarile ulterioare;
4. Regulamentul nr. 910 din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru
tranzacţiile electronice pe piaţa internă;
5. Legea nr. 135 din 15 mai 2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică;
6. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicata.
7. Ordinul 489/2009 privind autorizarea centrelor de date
8. Ordinul OMCSI nr. 493/2009 privind normele tehnice şi metodologice de aplicare a Legii 135/2007
privind arhivarea documentelor în formă electronică
9. Rețele de calculatoare – ediția a patra, Andrew S. Tanenbaum, 2004, Byblos srl, ISBN 973-86699-1-X,
Cap.1, subcapitolul 1.4, Cap. 8, subcapitolele 8.3, 8.4, 8.10.
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Bibliografie pentru postul de consilier superior- Serviciul Monitorizare și control
1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
2. Regulamentul nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, cu modificările şi
completările ulterioare;
3. Hotărârea Guvernului nr. 36/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi
Societăţii Informaţionale, cu modificarile ulterioare;
4. Regulamentul nr. 910 din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru
tranzacţiile electronice pe piaţa internă;
5. Ordinul 489/2009 privind autorizarea centrelor de date
6. Ordinul OMCSI nr. 493/2009 privind normele tehnice şi metodologice de aplicare a Legii 135/200l7
privind arhivarea documentelor în formă electronică
7. Ordinul nr. 449/2017 privind procedura de acordare, suspendare și retragere a statutului de prestator
de servicii de încredere calificat în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului
European și al Consiliului din 23 iulie 2014.
8. Standardul ETSI TS 119 612 V2.1.1 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI), Cap. 4 Overall
structure of trusted lists and cap. 5 Trusted list format and content
https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/119600_119699/119612/02.02.01_60/ts_119612v020201p.
pdf
9. DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1505 A COMISIEI din 8 septembrie 2015 de stabilire a
specificațiilor tehnice și a formatelor pentru listele sigure în temeiul articolului 22 alineatul (5) din
Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind identificarea
electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02015D150520150909&from=RO
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