
JUDETUL  TELEORMAN 

PRIMARIA ALEXANDRIA        

Directia Administratie Publica Locala             

                           

Nr. …………./………………..2015 

 

 

          A N U N T,            
 

        Primaria  municipiului Alexandria, cu sediul in Alexandria, strada Dunarii , nr.139, organizeaza  

in data de 01.07.2015 , ora 10.00 concurs de promovare  pentru ocuparea functiei publice de conducere  

vacanta de sef serviciu-Serviciul Informatica Dispecerat astfel:      

  

1.Serviciul Informatica Dispecerat  

Conditii generale –prevazute de art.54 din Legea nr.188/1999 (r2)privind Statutul Functionarilor 

Publici cu modificarile si completarile ulterioare 

Conditii participare concurs: 

Studii universitare de licenta absolvite cu diploma ,respectiv studii superioare de lunga durata in 

domeniul stiintelor administrative sau echivalenta.  

-master in domeniul administratiei publice 

Vechime in specialitatea studiilor absolvite minim 2 an. 

       Cei interesati vor prezenta  urmatoarele acte: 

       -     cerere participare la concurs 

- copia  actului de identitate 

- copiile diplomelor de studii  
- copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in specialitate 

       Copiile de pe actele mentionate mai sus, se prezinta insotite de documentele originale, care se 

certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs. 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 
1.Fusaru Doina , Mares Daniel, Mihai Gabriel – Visual Basic si Access, Editura 
Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti 2001, pag.7-42 ; 44-78 ; 79-210 ; 219-223 ; 
2. Gherasim Zenovic – Programare si baze de date, Editura Fundatiei Romania de 
Maine, Bucuresti 2005, pag.25-158 ; 
3. Damir Bersinic Rob Scimger - MCSE 70-217 – Windows 2000 – infrastructura serviciilor de catalog; 
4. Desai Anil - MCSE: Windows 2000. Directory Services Administration.Ghid de studio; 
5. Reţele de comunicaţii între calculatoare - Ion Bănică 
6. Reţele de calculatoare - depanare şi modernizare - Terry Ogletree 
7. Reţele de calculatoare - de la cablare la interconectare - Vasile Teodor Dădârlat 
8. Reţele locale de calculatoare - proiectare şei administrare - Adrian Munteanu, Valerica Greavu Şerban -
Editura Teora 
9. Robichaux Paul - MCSE: Windows 2000 Network Infrastucture Administration. Ghid de studiu; 
10. Winn L.Rosch TOTUL DESPRE HARDWARE – editura Teora ; 
11. Scott Mueller PC DEPANARE SI MODERNIZARE – editura Teora, 1997 si 1999 
editia a 3-a ; 
12. Olaf Kirch The Network Administrators’Guide », 1996 ; 
13. Sisteme de operare Windows, Office – www.microsoft.com 
14. LEGEA nr. 215/ 2001- Legea Administratiei Publice Locale, republicată,; Capitolul II - Consiliul Local și 
Capitolul III – Primarul și Viceprimarul 
15. LEGEA nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, 
16. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită al funcționarilor publici, republicată 
17. LEGEA nr. 677 din 21 noiembrie 2001 (*actualizată*) 



pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor 
date 
18. LEGEA nr. 61 din 27 septembrie 1991 (*republicată*) 
pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice*) 
19. DECIZIE nr. 52 din 31 mai 2012 privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor 
de supraveghere video 
20. Regulamentul de organizare si functionare al  Biroului Dispecerat. 
NOTĂ : Bibliografia are în vedere actele normative cu toate modificările și completările aduse ulterior 
publicării lor. 

 

                 PRIMAR,                                                                Director Executiv 

 

              Victor  DRAGUSIN                                                         Rodica BAICU 
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