BIBLIOGRAFIE - Pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier principal din
cadrul Serviciul Comunicații – Direcția Generală Politici, Strategii și Reglementări
1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificarile si
completarile ulterioare (art. 20, art.60, art.62 și ANEXA 2);
2. Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
3. Hotărârea Guvernului nr. 36/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, cu modificarile ulterioare;
4. Constituția României, republicată;
5. Hotararea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea
carierei functionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;
6. Hotarârea Guvernului nr. 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetică;
7. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2011 privind comunicaţiile electronice cu
modificările şi completările ulterioare;
8. Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii
electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor
de comunicaţii electronice;
9. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 54 din 3 iulie 2019 privind instituirea unor măsuri în domeniul
comunicaţiilor electronice şi al infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice.

BIBLIOGRAFIE - Pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier juridic
asistent din cadrul Serviciul Juridic și Contencios Administrativ – Direcția Juridică și Resurse
Umane
1. Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ
2. Hotărârea Guvernului nr. 36/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, cu modificarile și completările ulterioare;
3. Constituția României, republicată;
4. Legea 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările
ulterioare (art. 20, art.60, art.62 și ANEXA 2);
5. Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Hotărârea Guvernului nr.561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la
nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente
de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în
vederea adoptării/aprobării, cu modificarile și completările ulterioare;
7. Hotărâre nr. 1361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a
proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului, cu modificarile și completările
ulterioare;
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BIBLIOGRAFIE - Pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier asistent
din cadrul Direcției Politici, Strategii și Relații Internaționale – Direcția Generală Politici,
Strategii și Reglementări
1. Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ
2. Constituția României, republicată;
3. Hotărârea Guvernului nr. 36/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi
Societăţii Informaţionale, cu modificarile și completările ulterioare;
4. Legea nr. 276 din 7 decembrie 2011 privind procedura prin care România devine parte la tratatele
încheiate între Uniunea Europeană şi statele membre, pe de o parte, şi state terţe sau
organizaţii internaţionale, pe de altă parte;
5. Programul de Guvernaree 2017-2020, “Viziunea” și capitolul “Politică Externă”, publicat în
Monitorul
Oficial,
Partea
I,
nr.
496/2017,
disponibil
și
la
http://gov.ro/fisiere/pagini_fisiere/17-06-29-08-28-44Programul-de-guvernare2017-20202.pdf
6. Legea nr. 590 din 22 decembrie 2003 privind tratatele, cu modificările și completările ulterioare;
7. Instituții
și
organizații
internaționale:
https://www.mae.ro/taxonomy/term/354/2;
https://www.un.org/en/; https://www.itu.int/en/Pages/default.aspx

BIBLIOGRAFIE - Pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier superior
din cadrul Biroului Piața Unică Digitală
1. Ordonanța de Urgență 57/2019 privind Codul Administrativ
2. Hotărârea Guvernului nr. 36/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi
Societăţii Informaţionale, cu modificarile și completările ulterioare;
3. Constituția României, republicată;
4. Legea 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare
(art. 20, art.60, art.62 și ANEXA 2);
5.
Strategia
Piața
Unică
Digitală
pentru
Europa
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0192&from=RO
6.

Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie
2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile
electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE http://eurlex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&from=RO

7. DIRECTIVA (UE) 2016/1148 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 6 iulie 2016
privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor
informatice
în
Uniune
https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016L1148&from=EN
8. Regulamentul (UE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 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 privind protecția datelor) https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EL
9. Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic, republicată
Notă: pentru toate actele normative, forma valabilă se consideră aceea având toate modificările
şi completările ulterioare, până la zi.
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