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R O M Â N I A 

JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL JUDEŢEAN  
Municipiul Buzău, Bd. Nicolae Bălcescu nr. 48, cod 120260 

Telefon +0040-238-414112   Fax +0040-238-725507 

web: www.cjbuzau.ro 

e-mail: cjbuzau@cjbuzau.ro, consjudbuzau@gmail.com  

 

     

 

 

Nr.  8431/20.05.2022 

 
 

ANUNŢ 

           Consiliul judeţean Buzău, cu sediul în municipiul Buzău, bld. Nicolae Bălcescu, nr. 48, 

județul Buzău organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior celui 

deținut de funcţionari publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

judeţean Buzău pentru următoarele funcții publice: 

- referent, clasa III, grad profesional principal la Serviciul buget, impozite, taxe, evidenţă 

patrimoniu şi monitorizare unităţi subordonate, Direcția economică; 

- consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul salarizare, monitorizare cheltuieli 

de personal, Direcția economică; 

- referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior la Compartimentul programe 

naționale pentru infrastructură, Direcția pentru administrarea patrimoniului și investiții; 

- consilier juridic, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul achiziții directe și 

contracte, Serviciul achiziții publice și contracte. 

Examenul se va desfăşura la sediul Consiliului Judeţean Buzău, bld. Nicolae Bălcescu, nr. 

48, după cum urmează: 

-  selecția dosarelor: 09-16.06.2022; 

-  proba scrisă: 20.06.2022, ora 1000; 

-  proba interviu: 23.06.2022, ora 1000. 

           Examenul se organizează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ – Partea a VIa, Titlul II; Partea a IXa art. 618, alin. (22), cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi 

completările ulterioare.   

           Dosarele de înscriere ale candidaţilor se depun în termen de 20 de zile de la data afişării, 

respectiv până la data de 08.06.2022 (inclusiv) la Serviciul resurse umane şi management unităţi 

sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău. 

          Pentru participarea la examen funcţionarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ   

următoarele condiţii: 

- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care 

promovează; 

- să fi obţinut cel puţin calificativul „bine“ la evaluarea performanţelor individuale în 

ultimii 2 ani de activitate; 

- să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Codului administrativ. 

 

           Dosarele candidaţilor trebuie să cuprindă în mod obligatoriu următoarele documente: 

- formularul de înscriere; 

- adeverință de vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează 

eliberată de Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare; 

- copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 

ani de activitate; 

- adeverinţă eliberată de Serviciul resurse umane şi management unităţi sanitare în vederea 

atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează expres dacă acestuia 

i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi fost radiată. 
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Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane şi management unităţi 

sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Buzău, camera 75, la 

secretarul comisiei de concurs, sau la numărul telefon 0238/414112 int. 102. 

 

 

BIBLIOGRAFII ȘI TEMATICI STABILITE PENTRU FIECARE FUNCȚIE PUBLICĂ 

  

I. Pentru funcția publică de referent, clasa III, grad profesional principal la Serviciul buget, 
impozite, taxe, evidenţă patrimoniu şi monitorizare unităţi subordonate, Direcția economică: 

 

I.1. BIBLIOGRAFIA 

I.1.1 Bibliografia generală obligatorie 

- Constituţia României, republicat în 2003, M.O. partea I nr. 767/2003; 

- Titlul I și II ale Părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare - M.O. nr. 555/2019;   

- Ordonanța nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare - M.O. nr. 166/2014; 

- Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,  

republicată, cu modificările și completările ulterioare - M.O. nr. 326/2013; 

 

I.1.2 Bibliografie de specialitate în domeniul funcției publice 

- Partea a III-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare - M.O. nr. 555/2019;   

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare – 

M.O. nr. 618/2006; 

- O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 

lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta 

şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare – M.O. 

nr. 37/2003; 

- O.MF.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi 

conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi 

instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare – M.O. nr. 

1186/2005; 

- O.M.F.P. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii 

elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii – M.O. nr. 704/2009. 

 

I.2. TEMATICA: 

- Constituția României, republicată 

I.2.1.Reglementări privind funcția publică: 

- O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare - Partea a VI-a, Titlul I și Titlul II 

I.2.2.Reglementări privind administrația publică: 

- O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare - Partea a III-a  

I.2.3.Reglementări privind egalitatea de șanse și nediscriminarea: 

- O.G. nr. 137/2000 

- Legea nr. 202/2002 

I.2.4.Reglementări privind activitatea domeniului funcției publice: 

- Legea nr. 273/2006; 

- O.M.F.P. nr.1792/2002; 

- O.M.F.P. nr.1917/2005; 

- O.M.F.P. 2861/2009. 
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II. Pentru funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional superior la Serviciul 

salarizare, monitorizare cheltuieli de personal, Direcția economică 

 

II.1. BIBLIOGRAFIA 

II.1.1 Bibliografia generală obligatorie 

- Constituţia României, republicat în 2003, M.O. partea I nr. 767/2003; 

- Titlul I și II ale Părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare - M.O. nr. 555/2019;   

- Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare - M.O. nr. 166/2014; 

- Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,  

republicată, cu modificările și completările ulterioare - M.O. nr. 326/2013; 

 

 II.1.2 Bibliografie de specialitate în domeniul funcției publice 

- Partea a III-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare - M.O. nr. 555/2019;   

- Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

- M.O. nr. 345/2011; 

- Legea nr. 153/2017, Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare - M.O. nr. 492/2017; 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de 

asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare - M.O. nr. 1074/2005; 

- Ordinul nr. 600/2018 al Secretarului General al Guvernului României privind aprobarea 

Codului controlului intern managerial al entităților publice - M.O. nr. 387/2018; 

- Regulament (UE) nr. 679/2016 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) – JURNAL OFICIAL nr. 

119 din 4 mai 2016. 

 

II. 2. TEMATICA: 

- Constituția României, republicată 

II.2.1.Reglementări privind funcția publică: 

- O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare - Partea a VI-a, Titlul I și Titlul II 

II.2.2.Reglementări privind administrația publică: 

- O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare - Partea a III-a  

II.2.3.Reglementări privind egalitatea de șanse și nediscriminarea: 

- O.G. nr. 137/2000 

- Legea nr. 202/2002 

II.2.4.Reglementări privind activitatea domeniului funcției publice: 

- Legea nr. 53/20003; 

- Legea nr. 153/2017; 

- O.U.G. nr. 158/2005; 

- O.S.G.G. nr. 600/2018; 

- Regulament (UE) nr. 679/2016. 

 

III. Pentru funcția publică de referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior la 

Compartimentul programe naționale pentru infrastructură, Direcția pentru administrarea 

patrimoniului și investiții 

 

III.1. BIBLIOGRAFIA 

III.1.1 Bibliografia generală obligatorie 

- Constituţia României, republicat în 2003, M.O. partea I nr. 767/2003; 

- Titlul I și II ale Părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare - M.O. nr. 555/2019;   
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- Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare - M.O. nr. 166/2014; 

- Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,  

republicată, cu modificările și completările ulterioare - M.O. nr. 326/2013; 

 

III.1.2 Bibliografie de specialitate în domeniul funcției publice 

- Partea a IIIa din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare - M.O. nr. 555/2019;   

- Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare - M.O. nr. 237/1998; 

- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al 

documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din 

fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare - M.O. nr. 1061/2016. 

- INDICATIV AND 554-2002 – NORMATIV privind întreţinerea şi repararea drumurilor 

publice – Buletin Tehnic Rutier nr.13, ianuarie 2002 – http://cnadnr.ro; 

- INDICATIV AND 514-2007 – METODOLOGIE privind efectuarea recepţiei lucrărilor de 

întreţinere şi reparare curentă drumuri şi poduri – Buletin Tehnic Rutier nr.12, decembrie 2006 

– http://cnadnr.ro.  

 

III. 2. TEMATICA: 

- Constituția României, republicată 

III.2.1.Reglementări privind funcția publică: 

- O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare - Partea a VI-a, Titlul I și Titlul II 

III.2.2.Reglementări privind administrația publică: 

- O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare - Partea a III-a  

III.2.3.Reglementări privind egalitatea de șanse și nediscriminarea: 

- O.G. nr. 137/2000 

- Legea nr. 202/2002 

III.2.4.Reglementări privind activitatea domeniului funcției publice: 

- O. G. nr. 43/1997 

- H.G. nr. 907/2016 

- INDICATIV AND 554-2002 – NORMATIV 

- INDICATIV AND 514-2007 - METODOLOGIE 

 

IV. Pentru funcția publică de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior la 

Compartimentul achiziții directe și contracte, Serviciul achiziții publice și contracte  

 

IV.1. BIBLIOGRAFIA 

IV.1.1 Bibliografia generală obligatorie 

- Constituţia României, republicat în 2003, M. O. partea I nr. 767/2003; 

- Titlul I și II ale Părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare - M.O. nr. 555/2019;   

- Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare - M.O. nr. 166/2014; 

- Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,  

republicată, cu modificările și completările ulterioare - M.O. nr. 326/2013; 

 

IV.1.2 Bibliografie de specialitate în domeniul funcției publice 

- Partea a III-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare - M.O. nr. 555/2019;   

- Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările și completările ulterioare - M.O. 

nr. 390/2016; 

http://cnadnr.ro/
http://cnadnr.ro/
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- Hotararea Guvernului nr. 395/2016 - Norme metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 

privind achizitiile publice, cu modificările și completările ulterioare - M.O. nr. 423/2016; 

- Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, cu modificările 

și completările ulterioare - M.O. nr. 392/2016; 

- Legea nr. 101/2016 privind privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a 

contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări 

şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de 

Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificările și completările ulterioare - M.O. nr. 393/2016; 

- Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli, 

criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din fonduri publice, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare - M.O. nr. 109/2004. 

 

IV.2. TEMATICA: 

- Constituția României, republicată 

IV.2.1.Reglementări privind funcția publică: 

- O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare - Partea a VI-a, Titlul I și Titlul II 

IV.2.2.Reglementări privind administrația publică: 

- O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare - Partea a III-a  

IV.2.3.Reglementări privind egalitatea de șanse și nediscriminarea: 

- O.G. nr. 137/2000 

- Legea nr. 202/2002 

IV.2.4.Reglementări privind activitatea domeniului funcției publice: 

- Legea nr. 98/2016; 

- H.G. nr. 395/2016; 

- Legea nr. 100/2016; 

- Legea nr. 101/2016; 

- H.G. nr. 264/2003. 


