Centrul Național de Cartografie este operator de date cu caracter personal

BIBLIOGRAFIE
Pentru postul vacant de consilier gradul IA la Serviciul Juridic, Resurse Umane şi
Relaţii cu Publicul, din cadrul Centrulul Naţional de Cartografie
1. Constituţia României;
2. Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
3. Hotărârea Guvernului nr. 1288/18.12.2012 pentru aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, cu
modificările şi completările ulterioare;
4. Ordinul Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate
lmoblliară nr. 1445/2016 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru şi publicitate
imobiliară, a Centrului Naţional de Cartografie, precum şi a regulamentelor de organizare şi
funcţionare ale acestora, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
6. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,
cu modificările şi completările ulterioare;
7. Hotărârea de Guvern nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările
ulterioare;
9. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din
autorităţile şi instituţiile publice;
10. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu
modificările şi completările ulterioare;
11. Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, instituţiile
publice şi din alte unităţi care semnalează încălcări ale legii;
12. Hotărârea de Guvern nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a
salariaţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
13. Legea concediului paternal nr. 210/1999;
14. Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind
reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor;
15. Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE)
2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind
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libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general
privind protecţia datelor);
16. Regulamentul nr. 679/2016 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) (Text cu
relevanţă pentru SEE) - (General Data Protection Regulation - GDPR);
17. Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și
completările ulterioare;
18. Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului
autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și deta șării în altă localitate, precum
și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului ;
19. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația
lunară pentru creșterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare ;
20. Legea nr. 62/2011 privind dialogul social, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
21. Ordonanța de Urgență nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de
muncă, cu modificările și completările ulterioare;
22. Hotărârea nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor
din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare,
cu modificările și completările ulterioare.
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TEMATICA
Pentru postul vacant de consilier gradul IA la Serviciul Juridic, Resurse Umane şi
Relaţii cu Publicul, din cadrul Centrulul Naţional de Cartografie
1. Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale;
2. Organizarea și atribuțiile Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;
3. Atribuţiile Centrului Naţional de Cartografie;
4. Structura organizatorică a Centrului Naţional de Cartografie;
5. Atribuţiile Serviciului Juridic, Resurse Umane şi Relaţii cu Publicul;
6. Contractul individual de muncă;
7. Timpul de munca si timpul de odihna;
8. Răspunderea disciplinară;
9. Întocmirea dosarului de personal, documentele pe care trebuie sa le cuprindă.
10. Principiile sistemului de salarizare;
11. Sistemul de stabilire a salariilor de bază, soldelor de funcţie/salariilor de funcţie,
indemnizaţiilor de încadrare şi indemnizaţiilor lunare în sectorul bugetar;
12. Sporurile prevăzute de Legea 153/2017;
13. Organizarea şi asigurarea accesului cetățenilor la informaţiile de interes public;
14. Principiile care guvernează conduita profesională a personalului contractual;
15. Reguli speciale privind prelucrarea unor categorii de date cu caracter personal;
16. Responsabilul cu protecția datelor;
17. Definitii şi Principii din Regulamentul nr. 679/2016;
18. Definitia petiţiei, procedura de soluţionare a petiţiilor;
19. Registrul de evidență al salariaților;
20. Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar
vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale din sectorul bugetar plătit din fonduri
publice;
21. Sancţiunile prevazute de Legea nr. 544/2001;
22. Promovarea în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului
contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
23. Pensia pentru limită de vârstă și pensia anticipată par țial;
24. Drepturile și obligațiile salariaților și ale angajatorului pe perioada delegării și
detașării;
25. Concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor;
26. Acordarea concediului paternal;
27. Constituirea, organizarea și funcționarea organiza țiilor sindicale;
28. Obligațiile angajatorului față de salariatele gravide și mame, lăuze sau care
alăptează;
29. Categorii de asigurați în sistemul asigurărilor pentru șomaj;
30. lnfomaţiile de interes public. Organizarea şi asigurarea accesului la infomaţiile de
interes public;
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