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ANUNȚ 
 

Având în vedere prevederile H.G. nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea și 
dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, precum și 
prevederile art. 618 din  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, vă comunicăm că la data de 08.08.2022, ora 1000 urmează să se desfășoare concursul de  
recrutare pentru funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, la 
Serviciul Financiar – Contabilitate, Administrativ, Resurse Umane și Salarizare, Compartiment achizitii 
publice și informatică. 
  
Conditiile de participare sunt: 
 ● studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă  
 ● vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 7 ani. 
 ● cunoștințe în domeniul IT (rețele de calculatoare, sisteme de operare, baze de date, abilități 
software) testate prin probă suplimentară, nivel avansat. 
 
Concursul se va desfășura la sediul Instituției Prefectului – Județul Buzău, bulevardul Nicolae Bălcescu 
nr. 48, municipiul Buzău. 
 
Dosarele de concurs se depun la sediul Instituției Prefectului – Județul Buzău în perioada: 04.07 – 
25.07.2022 
 
Data susținerii probei suplimentare: 04.08.2022, ora 1000  
 
Data susținerii probei scrise: 08.08.2022, ora 1000 

 
Bibliografie: 
 ● Constituția României, republicată; 
 ● O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 ● Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 
republicată cu modificările și completările ulterioare; 
 ● O.G.nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, 
republicată cu modificarile si completarile ulterioare; 
 ● Sisteme de operare: Tipuri, versiuni, utilizare, configurare şi administrare sisteme de operare  
Windows; 
 ● Reţele de calculatoare: Conexiuni în reţele – cabluri, switch-uri, routere; Noţiuni despre 
serverele de reţea – servere de fişiere sau servere specializate (baze de date, documente, aplicaţii, portal 
web, etc.) ; Arhitectura calculatoarelor personale; Componente şi caracteristici ale reţelelor de 
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calculatoare ; Suporţi magnetici utilizaţi: tipuri, caracteristici principale ; Periferice: imprimante, 
terminale, modemuri; 
 ● Baze de date: SQL - noţiuni generale;  
 ● Pachet Microsoft Office: Utilizare, instalare (Ms Word, Ms Excel, Ms Power Point, Ms 
Access); 
 ● Internet, Intranet, Protocoale de comunicaţie:  Navigare (browsere) ; Poșta electronică;  
 ● HTML, CSS, PHP: Utilizare platforma WordPress. 
 
Surse de informare pentru bibliografia stabilită : 
- documentaţii Microsoft (http://technet.microsoft.com)  
- documentaţii Microsoft Office (https://support.office.com/) 
- manuale ale echipamentelor periferice (website-urile producătorilor) 
- documentaţii WordPress (https://codex.wordpress.org/) 
 
Facem precizarea că bibliografia este aceeași cu tematica. 

 

Relații suplimentare: persoană de contact – Tomescu Domnica, consilier superior, tel. 0238719543, int 

29036, e-mail: prefect@prefecturabuzau.ro  

    

 

 

P R E F E C T 
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