
A N U N Ţ ! 

 

Primăria Oraşului Ciacova organizează în data de 18.11.2021 ora 10.00, la sediul Primăriei Oraşului Ciacova, P-ţa Cetăţii, nr. 8, concurs 

pentru ocuparea funcției de șef serviciu – Serviciu Financiar-Contabil, funcție publică de conducere, cu normă întreagă, durata timpului de 

lucru fiind  de   8 ore/zi - 40 ore/săpt.  

 

Probele stabilite pentru examene: 

1. proba scrisă  

2. interviu; 

 

Dosarele se depun la sediul Primăriei Orașului Ciacova, Compartimentul Resurse Umane, începând cu data de 18.10.2021 până la data 

de 08.11.2021 și trebuie să cuprindă următoarele documente: 

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

b) curriculum vitae, modelul comun european; 

c) copia actului de identitate; 

d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializări si perfecționări; 

e) copie a diplomei de master in domeniul administrației publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitării funcției 

publice, după caz, în situația în care diploma de absolvire sau de licență a candidatului nu este echivalenta cu diploma de studii universitare 

de master in specialitate, conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare; 

f) copia carnetului de munca si a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si in 

specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru exercitarea profesiei; 

g) copia adeverinței care atesta starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către 

medicul de familie al candidatului; 

h) cazierul judiciar; 

i) declarația pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste 

lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.  

 

Condițiile de participare: 

1. Absolventi cu diploma ai studiilor universitare de master in domeniul administratiei publice, management sau in specialitatea 

studiilor necesare ocuparii functiei publice sau cu diploma echivalenta conform prevederilor art. 153 alin. (2) din legea educatiei nationale nr. 

1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare; 

2. Prin excepție studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma de 

licenta sau echivalenta sau studii superioare de scurta durata, absolvite cu diploma, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei 

publice respectiv în domeniul științe economice; 

3. Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul științe economice; 

4. 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de conducere; 

 

Bibliografie: 

1. Constituţia României, republicată; 

2. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare;  

doc:1110000102/1
doc:1110000102/1
doc:1110000102/1


3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare.   

5. Legea nr. 82/1991 - (r4) lege a contabilității, cu modificările şi completările ulterioare; 

6. Legea nr. 227/2015 – privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

7. Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

8. Legea nr. 500/2002 - privind finantele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

9. Ordonanța nr. 81/2003 - privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

10. Ordonanta nr. 119/1999 - (r1) privind controlul intern si controlul financiar preventive, cu modificările şi completările ulterioare; 

11. Ordinul nr. 2005/2013 - pentru aprobarea Instructiunilor privind completarea formularului „Cerere pentru deschiderea de credite 

bugetare“, aprobat prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995; 

12. Ordinul nr.1792/2002 – pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor 

institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

13. Ordinul nr. 1954/2005 - pentru aprobarea Clasificatiei indicatorilor privind finantele publice; 

14. Ordinul nr. 1801/1995 - privind aprobarea Nomenclatorului formularelor tipizate pentru stabilirea, evidenta, urmarirea, incasarea si 

raportarea impozitelor, taxelor si altor obligatii, cu modificările și completările ulterioare; 

15. Ordinul nr. 1802/2014 - pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile  financiare anuale individuale si situatiile 

financiare anuale consolidate; 

16. Ordinul 2634/2015 - privind documentele financiar-contabile; 

17. H.G. nr. 2139/2004 - pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu 

modificările și completările ulterioare; 

18. Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1917/2005 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si 

conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu 

modificările și completările ulterioare; 

19. Ordinului ministrului finantelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea 

controlului financiar preventiv si a Codului  specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar 

preventiv propriu; 

20. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, 

datoriilor  si capitalurilor propria; 

 

Atribuțiile postului 

• Organizează, îndrumă, conduce și controlează  desfășurarea în mod eficient a activității financiar-contabile a instituției în 

conformitate cu dispozițiile legale în vigoare;   

• Asigură, organizarea și gestionarea în mod eficient a integrității întregului patrimoniu al instituției în conformitate cu dispozițiile 

legale în vigoare și normele sau reglementările interne ale instituției;   

• Organizează și coordonează contabilitatea operațiilor de capital, contabilitatea imobilizărilor, contabilitatea stocurilor, contabilitatea 

terților, contabilitatea trezoreriei, contabilitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor, contabilitatea angajamentelor și altor elemente 

patrimoniale, contabilitatea de gestiune în conformitate cu legislația în vigoare;   



• Urmărește respectarea principiilor contabile și ale evaluării patrimoniului (prudenței, permanenței metodelor, continuității activității, 

independenței exercițiului, intangibilității bilanțului de deschidere, necompensării);   

• Organizează și coordonează controlul financiar preventiv, stabilind operațiunile și documentele ce se supun controlului financiar 

preventiv, precum și persoanele care exercită acest control;   

• Urmărește consemnarea corectă și la timp, în scris, în momentul efectuării ei, în documente justificative a oricărei operații care 

afectează patrimoniul instituției și de înregistrarea cronologică și sistematică în evidența contabilă a documentelor justificative în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare;   

• Urmărește stabilirea corectă a documentelor care se întocmesc și de circuitul lor în cadrul instituției. Pe document se va trece în mod 

obligatoriu numele, prenumele și funcția celui care îl întocmește, semnează și răspunde de realitatea datelor trecute în acestea;   

• Organizează și urmărește efectuarea inventarierii generale a patrimoniului la începutul activității, cel puțin odată pe an, pe parcursul 

funcționării sale și în orice situații prevăzute de lege;  

• Organizează și participă la întocmirea lucrărilor de închidere a exercițiului financiar-contabil, la operațiunile de inventariere a 

patrimoniului urmărind modul de valorificare a rezultatelor inventarierii;   

• Organizează controlul asupra operațiilor patrimoniale;   

• Urmărește respectarea disciplinei de casă, a regulamentului operațional de casă și a celorlalte dispoziții privind operațiunile cu 

numerar, efectuând personal sau prin altă persoană împuternicită, cel puțin lunar și inopinat controlul casieriei, atât sub aspectul existenței 

faptice a valorilor bănești cât și sub aspectul securității acestora;   

• Asigură și răspunde îndeplinirea la termen a obligațiilor instituției față de bugetul statului și terți în conformitate cu dispozițiile legale 

în vigoare;   

• Supervizează implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informațional;   

• Asigură elaborarea balanței de verificare la termenele stabilite de legislația în vigoare;   

• Efectuează analiza financiar contabilă pe bază de bilanț, pe care o prezintă în consiliul local;   

• Este consultat de către conducerea instituției în probleme care sunt de competența serviciului;   

• Avizează lucrări pe probleme de contabilitate a stocurilor, de urmărire, evidență, decontări, cheltuieli-venituri, bilanț, analize de 

sistem, tehnică de calcul;   

• Participă la susținerea și discutarea lucrărilor elaborate în cadrul serviciului;   

• Întocmește aprecieri asupra activității desfășurate de personalul din subordine și propune pentru promovare și stimulare materială pe 

cei mai buni;   

• Propune și organizează pregătirea profesională a salariaților din subordine și propune măsuri pentru perfecționarea cunoștințelor 

acestora;   

• Răspunde de respectarea programului de lucru și a disciplinei muncii în cadrul serviciului pe care îl coordonează;   

• Răspunde de îndeplinirea oricăror altor sarcini prevăzute de Legea contabilității 82/1991, de regulamentul de aplicare a acesteia, 

precum și de celelalte reglementări legale în vigoare, pe linie economică și financiar-contabilă;   

 

Condiţiile de participare şi alte relaţii suplimentare privind înscrierea la concurs se pot obţine la sediul Primăriei Oraşului Ciacova sau 

la telefoanele 0256-399600 şi 0752-446284, între orele 08.00 – 15.30. 

       Conducerea primăriei  


