
 

 

BIBLIOGRAFIE şi TEMATICA 

în vederea organizării examenului de promovare în grad profesional pentru 

funcţionarul public de execuţie din cadrul SPCLEP Hârlău, Jud.Iaşi 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

 

1.Hotărârea nr.1375 din 04 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor privind evidenţa, domiciliul, 

reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, actualizată; 

2. Hotărârea nr.295/10.03.2021 pentru aprobarea Normelor Metodologice 

de aplicare unitară a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă 97/2005 privind evidenţa, 

domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români,precum şi pentru 

stabilirea formei şi conţinutului actelor de identitate, ale dovezii de reşedinţă şi ale 

cărţii de imobil; 

3.Regulament  (UE) 679/27.04.2016 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); 

4.OUG nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ-partea a VI, 

TITLUL I şi II, cu modificările şi completările ulterioare; 

5.Constituţia României, republicată; 

6.Legea nr. 202/19.04.2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între 

femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 

TEMATICA: 

 

1.Organizarea evidenţei populaţiei. 

-Principiul ţinerii evidenţei populaţiei; 

-Sistemul Naţional Informatic de Evidenţă a Persoanelor (SNIEP); 

-Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor (RNEP); 

-Codul Numeric Personal (CNP): definire, atribuire,gestionare; 



-Organizarea, actualizarea, valorificarea şi administrarea datelor din RNEP; 

-Instituţiile care comunică spclep-urilor date privind persoana fizică pentru 

actualizarea RNEP. 

 

2.Cartea de identitate. 

-definiţie, formă şi conţinut; 

-structurile care le întocmesc şi le eliberează, documente ce stau la baza eliberării 

lor, termene de valabilitate, vârsta la care se eliberează pentru prima dată sau cu 

termen permanent; 

-cazuri de nulitate; 

-cazuri privind eliberarea unei noi cărţi de identitate; 

-menţiuni înscrise pe cartea de identitate; 

-cazuri de retragere a acestora. 

 

3.Forma şi conţinutul: cărţii de identitate, cărţii de identitate provizorii, 

autocolantului privind stabilirea reşedinţei, cărţii electronice de identitate, dovezii de 

reşedinţă; 

 

4.Cartea de identitate provizorie (CIP)-cazuri de eliberare, motivul eliberării şi 

termen de valabilitate. 

 

5.Procedură soluţionare cereri cu schimbare domiciliu din străinătate în România şi 

stabilirea reşedinţei. 

 

6.Prelucrarea datelor cu caracter personal. 

-definiţia „datelor cu caracter personal” şi a “prelucrării”; 

-principiile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal. 

 

7.Statutul funcţionarilor publici 

-Principii aplicabile conduitei profesionale a funcţionarilor publici şi personalului 

contractual din administraţia publică; 

-Principiile care stau la baza exercitării funcţiei publice; 

-Clasificarea funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici; 

-Atribuţiile Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici; 

-Dosarul personal al funcţionarilor publici din cadrul autorităţilor şi instituţiilor 

publice; 

-Drepturile şi îndatoririle funcţionarului public; 

-Numirea funcţionarilor publici; 

-Promovarea funcţionarilor publici; 

-Sancţiuni disciplinare şi răspunderea funcţionarilor publici; 

-Modificarea, suspendarea  şi încetarea raporturilor de serviciu. 

 

8.Constutuţia României 

-principii generale; 

-drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale; 



-auorităţile publice; 

-legiferarea; 

-Preşedintele României; 

-Guvernul ; 

-Raporturile parlamentului cu Guvernul; 

-Administraţia publică locală; 

-Instanţele judecătoreşti; 

-Ministerul Public; 

-Consiliul Superior al Magistraturii; 

-Economia şi finanţele publice; 

-Curtea Constituţională; 

 

9.Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în domeniul muncii 

-Egalitatea de şanse în ceea ce priveşte accesul la educaţie, cultură, sănătate şi 

informare; 

-Soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor privind discriminarea bazată pe criterii de 

sex; 

-Sancţiuni. 

 

 

 

 

 


