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1) Pentru cunoștințele IT: 

1.1. Rețele de calculatoare – Peter Norton; Securitatea rețelelor – Stuart McClure, Joel 

Scambray, George Kurtz: 

- Configurare, administrare, menținerea în stare operațională a rețelei, servere, stații de lucru; 

- Administrare și configurare politici de securitate a rețelei, managementului rețelei – 

configurări useri, parole, semnătură electronică – digitală; 

1.2. ECDL – Modul 7: 

- Instalare, configurare, administrare de servicii de securitate antivirus, antispam și firewall: 

1.3. ECDL – Utilizarea computerului și organizarea fișierelor: 

- Utilizarea computerului – sisteme de operare Windows, instalare, configurare; 

- Instalare echipamente periferice – imprimante, scannere, etc.: 

1.4. ECDL – Permisul European de Conducere a Computerului (Editare de text, Calcul tabelar 

Excel, Baze de date Access, Prezentari – PowerPoint); Microsoft Office 2007 – 5 in 1 – 

Greg Perry; Microsoft Office 2007 – standard: 

- Microsoft Office – editare text, calcul tabelar, formule, baze de date, prezentări; 

1.5. ECDL - Instrumente online: 

- Instrumente online, Internet, poșta electronică, browsere web, aplicații și conferințe online, 

administrare, modificare pagini web; 

1.6. Arhitectura calculatoarelor și Sisteme de operare – Cezar Botezatu; Modul ECDL – 

Concepte generale ale Tehnologiei Informațiilor: 

     - Arhitectura calculatoarelor, medii de stocare, soluții de back-up. 

! Candidaților li se solicită cunoașterea informațiilor de bază/esențiale. Recomandăm 

folosirea internetului/oricărei resurse pentru pregătirea fiecărei tematici în parte. 

2) OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

Partea a VI-a, Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului contractual din 

administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri publice, Titlul III, Cap. III, 

Drepturi şi obligaţii ale personalului contractual din administraţia publică, precum şi 

răspunderea acestuia - respectiv art. 549-553, art. 376 alin. (2), art. 430, art. 432–434, art. 

437-441, art. 443-449, art. 458 și art. 506 alin. (1)-(9); 

3)  Legea nr. 292/2011 a asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare – Cap. V, 

Secțiunea a 2-a, Nivelul local - respectiv art. 112-120; 

4) Regulament (UE) nr. 679 din 27 aprilie 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). 
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