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Nr. 15622/28.09.2022
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 a unor funcţionari publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
judeţean Buzău pentru următoarele funcții publice:
- consilier, clasa I, grad profesional principal la compartimentul administrare rețea IT și
suport tehnic, Direcția economică;
- inspector, clasa I, grad profesional superior la compartimentul investiții edilitare,
Direcția pentru administrarea patrimoniului și investiții;
- inspector, clasa I, grad profesional principal la compartimentul control, Biroul de
transport public, Direcția pentru administrarea patrimoniului și investiții;
- consilier, clasa I, grad profesional superior la compartimentul relații internaționale,
Direcția de dezvoltare regională.
Examenul se va desfăşura la sediul Consiliului Judeţean Buzău, bld. Nicolae Bălcescu, nr.
48, după cum urmează:
- selecția dosarelor: 18-24.10.2022;
- proba scrisă: 28.10.2022, ora 1000;
- proba interviu: 02.11.2022, 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 17.10.2022 (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 consilier, clasa I, grad profesional principal la compartimentul
administrare rețea IT și suport tehnic, 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;
- Sisteme de operare: tipuri, versiuni, utilizare, configurare și administrare sisteme de operare
Windows;
- Rețele de calculatoare: conexiuni în rețele- cabluri, switch-uri, routere; noțiuni despre
serverele de rețea- servere de fișiere sau srvere specializate (baze de date, documente, aplicații,
portal web etc); arhitectura calculatoarelor personale; componente și caracteristici ale rețelelor de
calculatoare; suporți magnetici utilizați: tipuri, caracteristici principale; periferice: imprimante,
terminale, modemuri;
- Baze de date: SQL- noțiuni generale;
- Pachet Microsoft Office: utilizare, instalare (Ms Word, Ms Excel, Ms power Point, Ms
Access);
- Internet, Intranet, Protocoale de comunicație: navigare (browsere), Poșta electronica.
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:
- documentații Microsoft (http://technet.microsoft.com);
- documentații Microsoft Office (http://suport.office.com);;
- manual ale echipamentelor periferice (website-urile producătorilor).
II.Pentru funcția publică de inspector, clasa I, grad profesional superior la compartimentul
investiții edilitare, Direcția pentru administrarea patrimoniului și investiții
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;
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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;
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. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată (R2), cu modificările și
completările ulterioare- M.O. nr. 765/2016;
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată (R2), cu
modificările și completările ulterioare- M.O. nr. 933/2004;
- Ordinul M.D.R.A.P. nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și
completările ulterioare- M.O. nr. 797/2009;
Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea şi
expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor,
precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate, cu modificările și completările ulterioare –
M.O. nr. 286/1995;
- Hotărârea Guvernului nr. 273/1994 pentru aprobarea Regulamentului privind recepția
construcțiilor – M.O. nr. 193/1994;
- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare – M.O. nr. 1061/2016.
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:
- L. nr. 10/1995;
- L. nr. 50/1991;
- O. nr. 839/2009;
- H.G.. nr. 925/1995;
- H.G. nr. 273/1994;
- H.G. nr. 907/2016.
III. Pentru funcția publică de inspector, clasa I, grad profesional principal la
compartimentul control, Biroul de transport public, 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;
- 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
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- 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;
- Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare – M. O. nr. 237/1998;
- Ordinul comun nr. 1236/6509/126/2018 al Ministerului Transporturilor, Ministerul
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Ministerul Afacerilor Interne de aprobare a
Normelor privind autorizarea si desfasurarea circulatiei vehiculelor rutiere cu mase si/sau
dimensiuni ce depasesc masele si/sau dimensiunile maxime admise prevazute în Ordonanta
Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor – M.O. nr. 48/2019;
- Hotărârea Guvernului nr. 69/2012 privind stabilirea incalcarilor cu caracter contraventional
ale prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.071/2009 al Parlamentului European si al
Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind conditiile care
trebuie indeplinite pentru exercitarea ocupatiei de operator de transport rutier si de abrogare a
Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr. 1.072/2009 al Parlamentului
European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la
piata transportului rutier international de marfuri, ale Regulamentului (CE) nr. 1.073/2009 al
Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune
pentru accesul la piata internationala a serviciilor de transport cu autocarul si autobuzul si de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 si ale Ordonantei Guvernului nr. 27/2011
privind transporturile rutiere si ale normelor de aplicare a acesteia, precum si a sanctiunilor
contraventionale si a altor masuri aferente aplicabile in cazul constatarii incalcarilor, cu
modificările şi completările ulterioare - M. O. nr. 114/2012.
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
- O. nr. 1236/6509/126/2018
- H.G. 69/2012
III. Pentru funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional superior la compartimentul
relații internaționale, Direcția de dezvoltare regională
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. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările
ulterioare – M.O. nr. 577/2004;
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- Hotărârea Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului institutional de coordonare si
gestionare a fondurilor europene structurale si de investitii si pentru asigurarea continuitatii
cadrului institutional de coordonare si gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013, cu
modificările şi completările ulterioare - M.O nr. 488/2015;
- Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în
cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social
european şi Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare – M.O.
nr. 413/2015;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor
externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 20142021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, cu modificările şi completările ulterioare
– M.O. nr. 341/2017;
- Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în
cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările şi completările
ulterioare - M.O. nr. 517/2007;
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a
fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare - M.O.
nr. 461/2011;
- Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor
apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale
aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare - M.O. nr. 659/2011;
- Hotărârea Guvernului nr. 1.135/2011 pentru modificarea şi completarea H.G. nr. 759/2007
privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin
programele operaţionale, cu modificările şi completările ulterioare - M.O. nr. 849/2011.
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:
- L. nr. 315/2004;
- H.G. nr. 398/2015;
- H.G. nr. 399/2015;
- O.U.G. nr. 34/2017;
- H.G. nr. 759/2007;
- O.U.G. nr. 66/2011;
- H.G. nr. 875/2011;
- H.G. nr. 1135/2011.
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