
         
BIBLIOGRAFIE 

pentru ocuparea funcției de conducere de Manager proiect la Direcția generală programe și 
proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, în cadrul 

Proiectului „EDUBOT - Developing Key Competencies Through Blended-Learning 
Methodology Based on AI Supported Chatbot Technology” („Dezvoltarea competențelor 

cheie prin metodologie de învățare mixtă bazată pe tehnologia Chatbot susținută de 
inteligență artificială”) 

 

1. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare: 
- Partea a III-a: Administrația publică locală,  

o Titlul V. Autorităţile administraţiei publice locale: 
 Capitol VI - Consiliul judeţean  
 Capitol VII- Președintele și vicepreședinții consiliului județean  

- Partea VI : Statutul funcţionarilor publici, prevederi aplicabile personalului 
contractual din administraţia publică şi evidenţa personalului plătit din fonduri 
publice 

o TITLUL I -   Dispoziţii generale, art. 365-368; 
o TITLUL III -  Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice 

 CAPITOLUL I - Prevederi generale aplicabile personalului 
contractual din autorităţile şi instituţiile publice, art. 538 – 543; 

 CAPITOLUL III - Drepturi şi obligaţii ale personalului contractual din 
administraţia publică, precum şi răspunderea acestuia, art. 549 – 
553; 

 CAPITOLUL IV - Încadrarea şi promovarea personalului contractual, 
art. 554 – 556; 

 
2. LEGE  Nr. 231/2022 din 19 iulie 2022 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor 

Interreg şi a contribuţiei publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială 
europeană", în perioada 2021 – 2027: 
CAPITOLUL I -  Obiectul reglementării. Definiţii 
CAPITOLUL II - Managementul financiar al fondurilor Interreg 
CAPITOLUL III - Contribuţia publică naţională 

 
3. Proiectul „EDUBOT - Developing Key Competencies Through Blended-Learning 

Methodology Based on AI Supported Chatbot Technology” („Dezvoltarea 
competențelor cheie prin metodologie de învățare mixtă bazată pe tehnologia 
Chatbot susținută de inteligență artificială”). 

 
 
 
 
 
 
 



TEAMTICA 
pentru ocuparea funcției de conducere de Manager proiect la Direcția generală programe și 

proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Harghita, în cadrul 
Proiectului „EDUBOT - Developing Key Competencies Through Blended-Learning 

Methodology Based on AI Supported Chatbot Technology” („Dezvoltarea competențelor 
cheie prin metodologie de învățare mixtă bazată pe tehnologia Chatbot susținută de 

inteligență artificială”) 
 
 

1. Reglementări privind cunoştinţele generale ale candidatului în domeniul 

administraţiei publice; Rolul și atribuțiile consiliului județean, precum și 

președintelui consiliului județean; Statutul funcționarilor publici: Dispoziţii 

generale, Prevederi generale aplicabile personalului contractual din autorităţile şi 

instituţiile publice, Drepturi şi obligaţii ale personalului contractual din 

administraţia publică, precum şi răspunderea acestuia, Încadrarea şi promovarea 

personalului contractual, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

2. Reglementări privind cadrul financiar general pentru gestionarea asistenţei 

financiare nerambursabile alocate României de către Uniunea Europeană pentru 

obiectivul "Cooperare teritorială europeană". 

3. Reglementări privind cunoştinţele generale ale candidatului privind Proiectul 

„EDUBOT - Developing Key Competencies Through Blended-Learning Methodology 

Based on AI Supported Chatbot Technology” („Dezvoltarea competențelor cheie 

prin metodologie de învățare mixtă bazată pe tehnologia Chatbot susținută de 

inteligență artificială”). 

 

 
Director general 


