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 Nr. 12620 

Data: 03.10.2019 

ANUNȚ 
 

 

În conformitate cu prevederile art. 618 alin (1) lit. b) din Ordonanța de urgență nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, Instituția Prefectului – Județul Vrancea organizează 

concurs de recrutare pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției publice de execuție 

vacante de consilier clasa I grad profesional asistent la Compartimentul financiar - 

contabilitate. 

Concursul de recrutare se desfăşoară la sediul instituției din Municipiul Focşani, B-dul 

D. Cantemir nr. 1 și constă în 3 probe succesive, după cum urmează:  

1. selecţia dosarelor de înscriere 

2. proba scrisă - 05 noiembrie 2019, ora 10:00 

3. interviul - data și ora interviului se afișează odată cu rezultatele la proba scrisă, cu 

încadrarea în termenul de  maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. 

 

Condiţiile de participare la concurs: 

Condiții generale: candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din 

Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ (excepție lit. e): 

    a) are cetăţenia română şi domiciliul în România; 

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

    c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 

    d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru 

ocuparea funcţiei publice; 

    g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei 

publice; 

    h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 

statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică 

înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o 

incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit 

reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei; 

    i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia 

ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în 

condiţiile legii; 
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    j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de 

muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani; 

    k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute 

de legislaţia specifică. 

Condiţii specifice:  

   - studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în 

domeniul fundamental științe sociale, ramura de stiință  - științe economice  

  - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 1 an; 

 

  Dosarele de înscriere la concurs/examen se depun la sediul Instituției Prefectului, 

județul Vrancea, Compartiment resurse umane, achiziții publice, camera 207, în termen de 

maximum 20 de zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a instituției și pe site-ul 

Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, respectiv în perioada 04 octombrie - 23 octombrie 

2019 şi trebuie să conţină obligatoriu documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea nr. 

611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor 

publici, cu modificările și completările ulterioare și anume: 

    a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 611/2008 pentru 

aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu 

modificările și completările ulterioare; 

    b) curriculum vitae, modelul comun european; 

    c) copia actului de identitate; 

    d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă 

efectuarea unor specializări şi perfecţionări; 

    e) copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei 

publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după 

caz; 

    f) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru 

perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor 

necesare ocupării funcţiei publice; 

    g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel 

mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; 

     i) cazierul judiciar; 

     j) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa 

calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia. 

 Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. f) este prevăzut în anexa nr. 2D la 

H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare. Adeverinţele care au un 
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alt format decât cel prevăzut trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în 

anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile 

ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul 

legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în 

specialitatea studiilor. 

 Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele 

emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii 

Publice. 

 Copiile de pe actele prevăzute anterior se prezintă în copii legalizate sau însoţite de 

documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către 

secretarul comisiei de concurs, cu excepţia documentului prevăzut la lit. c), care se poate 

transmite şi în format electronic, la adresa de e-mail 

resurseumane@prefecturavrancea.ro. 

 Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere. În acest caz, 

candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de 

concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai 

târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului 

administrativ de numire.  

 Formularul de înscriere prevăzut se pune la dispoziţie candidaţilor prin publicare pe 

pagina de internet în cadrul secţiunii dedicate publicităţii concursului, precum şi în 

format letric, la sediu, prin intermediul secretarului comisiei de concurs. 

 Declarația pe propria răspundere, conform OUG nr.24/2008, CV – model european și 

modelul pentru adeverința de vechime se găsesc în format editabil pe site-ul instituției la 

secțiunea „Documente concurs” 

 Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Instituției Prefectului – Județul Vrancea, 

Bd. Dimitrie Cantemir nr.1, Compartiment resurse umane, achiziții publice – camera 207, 

telefon: 0237-234-000, interior 29056, persoană de contact - Gina Robu, 

email: resurseumane@prefecturavrancea.ro. 
 

Anexăm în continuare: 

- Bibliografia – potrivit Anexei 1 

- Atribuțiile prevăzute în fișa postului – potrivit Anexei 2 

 

                 P R E F E C T 

      Ticu COSTANDACHE 

 

 
Întocmit: Consilier, Gina Nela Robu 

mailto:resurseumane@prefecturavrancea.ro
https://vn.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/14/2019/03/Declaratie-pe-propria-raspundere-cf-OUG-24-2008.pdf
mailto:resurseumane@prefecturavrancea.ro
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           Anexa 1 

 

 

B I B L I O G R A F I E 

pentru concursul/examenul organizat în vederea ocupării funcţiei publice de 

execuţie vacante de consilier clasa I gradul profesional asistent la Compartimentul 

financiar-contabilitate din cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Vrancea  

 

1. Constituția României, republicată; 

2. Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

3. Ordonanţa nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

4. Hotărârea Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale legii nr. 340/2004 

privind prefectul și instituția prefectului, cu modificările și completările ulterioare; 

5. Ordinul 2021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind 

organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru 

instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului 

finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările și completările ulterioare; 

6. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

7. Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată în 2008, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

8. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

9. Decret nr. 209/1976 privind aprobarea regulamentului operaţiunilor de casă; 

10. Ordin nr. 1792/2002 al Ministrului Finanţelor Publice, pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind angajarea, lichidarea ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor 

publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

11. Ordin nr. 1917/2005 din 12 decembrie 2005 - Partea I Capitolele I - VI din 

Ordinul 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 şi completările ulterioare. 
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           Anexa  2 

 

 

Atribuţiile postului:  

1. Întocmeşte lucrările de contabilitate analitică şi sintetică a imobilizărilor corporale şi 

necorporale pentru cele două capitole (Cap.51 şi 61) în Programul Contbug; 

2. Întocmeşte lucrările de contabilitate analitică şi sintetică a stocurilor pentru cele două capitole 

(Cap.51 şi 61) în Programul MAI-Contbug; 

3. Întocmeşte lucrările de contabilitate analitică şi sintetică a clienţilor, furnizorilor şi a celorlalte 

creanţe şi obligaţii ale instituţiei pentru cele două capitole (Cap.51 şi 61) în Programul Contbug; 

4. Înregistrează în contabilitate ordinele de plată şi situaţiile bancare în Programul Contbug; 

5. Contabilizează recepţiile şi consumurile de materiale, obiecte de inventar şi mijloace fixe; 

6. Înregistrează în contabilitate amortizarea mijloacele fixe - Contbug; 

7. Evidenţiază contabilitatea cheltuielilor; 

8. Întocmeşte registrele de contabilitate, Registrul jurnal şi Registru Inventar; 

9. Întocmeşte evidenţa analitică a contului “Mijloace fixe” si situatia privind amortizarea 

mijloacelor fixe - Contbug; 

10. Întocmeşte evidenţa analitică lunară a contului “materiale” şi „carburanti” (Cap.51 si 61); 11. 

Efectuează lunar punctajul între fişele contabile şi cele de magazie; 

12. Urmăreste periodic descărcarea corespondenţei din registrul de evidenţă electronic; 

13. Răspunde de gruparea documentelor în unităţi arhivistice potrivit problematicii şi termenelor 

de păstrare, stabilite în nomenclatorul documentelor de arhivă şi trimiterea acestora la depozitul 

arhivei, conform prevederilor legale; 

14. Acţionează în vederea îndeplinirii, în condiţiile legii, a unor atribuţii ce revin prefectului în 

domeniul organizării şi desfăşurării alegerilor locale, parlamentare şi prezidenţiale, 

europarlamentare, precum şi a referendumului naţional ori local; 

15. Inventariază anual şi ori de câte ori este necesar documentele clasificate gestionate. 

16. Are acces la informaţii clasificate nivel „seceret de serviciu” după cum urmează: 

-documente, state de plată, ordine ale prefectului care privesc drepturile salariale 

şi de echipament ale personalului din cadrul celor două servicii publice comunitare; 

-ordinele şi dispoziţiile M.A.I. care conţin informaţii clasificate referitoare la  

activitatea financiar-contabilă. 

17. Operează zilnic în programul de înregistrare electronică DocManager. 

18. Execută şi alte sarcini de serviciu repartizate în scris de către şeful de compartiment sau de 

către prefect. 

 


