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         ANUNŢ 

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din 
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare 
 

Primăria oraşului Azuga, Judeţul Prahova, 
organizează examen de promovare în gradul profesional superior celui deținut 
pentru funcția contractuală de execuție, de inspector de specialitate, gradul I, 

gradația 5 în cadrul Compartimentului Informatică din Serviciul Dezvoltare Urbană 
al aparatuluide specialitate al Primarului orașului Azuga 

 
Condiții generale de participare la examen: 

- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional în funcţia contractuală din care 
promovează; 

- să fi obţinut cel putin calificativul “foarte bine” la evaluarea anuală a performanțelor 
individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani; 

- să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată.    
 
Examenul de promovare în gradul gradul profesional superior celui deţinut pentru pentru 

funcția contractuală de execuție, de inspector de specialitate, gradul I, gradația 5 în cadrul 
Compartimentului Informatică din Serviciul Dezvoltare Urbană al aparatului de specialitate al 
Primarului orașului Azuga se va desfășura în baza următoarei bibliografii: 

 
BIBLIOGRAFIE DE SPECIALITATE 

pentru examenul de promovare în gradul profesional superior celui deținut pentru pentru 
funcția contractuală de execuție, de inspector de specialitate, gradul I, gradația 5 în cadrul 

Compartimentului Informatică din Serviciul Dezvoltare Urbană al aparatului de specialitate 
al Primarului orașului Azuga 

 
 



PRIMĂRIA ORAȘULUI AZUGA               ROMÂNIA, JUDEȚUL PRAHOVA 
      ______________________________________________________________________________________________ 
 

Prezentul înscris conţine date cu caracter personal ce intră sub protecţia Regulamentului (UE) 2016/679. Persoanele vizate cărora li se 
adresează prezentul înscris, precum şi terţele persoane care intră sub incidenţa acestuia au obligaţia de a proteja, conserva şi utiliza datele în 
realizarea scopului prevăzut, cu respectarea prevederilor cuprinse în Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în 
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal privind libera circulaţie a acestor date. 

contact@primariaazuga.ro tel. 0244 326300, fax 0244 326330 
 www.primariaazuga.ro 

2 

1. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu  
modificările si completările ulterioare – toate prevederile; 

2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare -toate prevederile; 

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare - toate prevederile; 

4. Constituția Romaniei, republicată – toate prevederile; 
5. Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată, cu  modificările 

și completările ulterioare; 
6. Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronică, republicată, cu modificările si 

completările ulterioare; 
7. Editura Teora 2002 – Rețele de calculatoare, Peter Norton si Dave Kearns; 
8. Utilizarea Calculatorului şi a Serviciilor Electronice – Un Ghid pentru Funcţionarii Publici  

elaborat de către proiectul RITI dot-Gov, în cooperare cu  Ministerul Comunicaţiilor şi 
Tehnologiei Informaţiei 2004; 

9. APDETIC (Asociația producătorilor de echipamente de tehnologia informației și 
comunicațiilor) 2015 - e-ghid pentru securitate cibernetică; 

10. CERT-RO - GHID_de_securitate_informatică_pentru_funcționarii_publici-v1-1. 
 

Proba scrisă se va ține în data de 28.07.2022, ora 9.00 , la sediul Primăriei orașului Azuga din 
Azuga, str. Independenței, nr. 10A, județul Prahova. 
 
Relații suplimentare se pot obține de la doamna Debreți Roxana-Elena, având funcția de consilier, 
clasa I, gradul profesional superior, gradația 3 în cadrul Compartimentului Resurse Umane, la sediul 
Primăriei orașului Azuga, din Azuga, str. Independenței, nr. 10A, județul Prahova sau la telefon: 
0244326300. 
 
 
                  Primar,                                                                                                   Secretar general UAT,                
      Ciprian-George BARBU,                                                                        Alina-Georgiana LAZĂR           

       
     

Întocmit, 
Roxana-Elena DEBREȚI 

 
 
 
 
 
 
Publicat azi,  13/07/2022 


