CONDIȚII DE PARTICIPARE
Conform art.54 din Legea nr.188 / 1999 – Statutul Functionarilor Publici, republicata:
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;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de
examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra
autorităţii, infracţiuni de corupţie şi 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;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru
motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.
Condiții specifice:
vechime: nu e cazul;
studii: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în stiinte economice,
specializarea contabilitate;

CONDIȚII DE DESFĂȘURARE
A.
B.

Funcțiile publice de execuție pentru care se organizează concurs de recrutare:
Nr.
crt.
1

C.

D.

E.

Structura din aparatul
de specialitate

Funcția publică de execuție vacanta
Denumire

Clasă

Grad
profesional
debutant

COMPARTIMENT
Inspector Clasa
FINANCIAR
I
CONTABIL
Probele stabilite pentru concurs :
- selecţia de dosare ;
- probă scrisă ;
- interviu .
Condiţii de desfăşurare a concursului :
- data până la care se pot depune dosarele de înscriere : în termen de 20 de zile de la data publicării
anunţului la avizierul Primariei comunei Scheia, judetul Iasi.
- data, ora şi locul organizării probei scrise : 04.02.2019, ora 9,00, la sediul Primariei comunei Scheia,
judetul Iasi
Dosarul de concurs conţine în mod obligatoriu:
a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3;
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;
h) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic,
în cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor
condiţii specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;
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

Anexa la adresa nr._____/2018

BIBLIOGRAFIE

1. Constitutia României, cu modificările si completarile ulterioare;
2. Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala cu modificarile si completarile
ulterioare, actualizata;
3. Legea nr.02 / 2018 a bugetului de stat pe anul 2018;
4. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, actualizata;
5. Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, actualizata;
6. Legea contabilitatii nr. 82/1991, actualizata;
7. Ordinul 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, actualizat;
8. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice si Planul
de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, modificat si
completat cu Ordinul Ministerului Finantelor 1400/2014 , cu modificarile si completarile
ulterioare;;
9. Ordinul nr. 1792/2002 pentru Normele metodologice privind angajarea, lichidarea,
ordinantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evident si
raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare;
10. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici cu modificarile si completarile
ulterioare;
11. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduit a functionarilor publici, republicata;
12. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii cu
modificarile si completarile ulterioare;
13. Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si
dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare; ;
14. Hotararea Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor
de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
15. Ordonanta urgenta 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
16. Ordinul 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;
17. Ordinul 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor
publice
18. Legea nr.227/ 2016 – Codul Fiscal, actualizat;
19. Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, actualizată;

Primar,
Ababei Dănuț

Secretar,
Prisăcaru Cătălin

