ANUNȚ
CERT-RO, organizează la punctul de lucru din Bucureşti, Strada Italiană nr. 22, sector 2,
examen de promovare în treaptă profesională imediat superioară, în cadrul Serviciului Analize,
Politici și Cooperare, din funcția de Specialist relații publice grad profesional II, în funcția de
Specialist relații publice grad profesional I, în cadrul aceluiași serviciu.
Bibliografia va fi următoarea:
I.
1. H.G. nr. 494/2011, cu modificările ulterioare, privind înființarea Centrului Național de
Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO;
II.

2. 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;

III.

3. EU Cybersecurity Act, Regulamentul (UE) 2019/881 al Parlamentului European și al
Consiliului din 17 aprilie 2019 privind ENISA (Agenția Uniunii Europene pentru Securitate
Cibernetică) și privind certificarea securității cibernetice pentru tehnologia informației și
comunicațiilor;

IV.

4. Problematica securităţii cibernetice în cadrul organizaţiilor internaţionale şi implicarea
României ca membru al acestora, http://www.mae.ro/node/28369;

V.

5.Instituțiile Uniunii Europene, https://europa.eu/european-union/about-eu/institutionsbodies_ro

VI.

6. HG nr. 271/2013 pentru aprobarea Strategiei de securitate cibernetică a României și a
Planului de acțiune la nivel național privind implementarea Sistemului național de
securitate cibernetică;

VII.

7. Legea nr. 362/2018, cu modificările ulterioare, privind asigurarea unui nivel comun
ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice;

VIII.

8. LEGEA NR. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE)
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);

IX.

9. Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;

X.

10. ROF CERT-RO, https://cert.ro/vezi/document/rof-cert-ro
Examenul se va desfășura în data de 03.11.2020, ora 10:00, probă scrisă.
Întocmit,
Specialist resurse umane
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Str. Italiană 22, Etaj 6, sector 2, 020976 București, România
Email: office@cert.ro
www.cert.ro
1/1

