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           Nr.  15378/ Nesecret 

                                                                                                                Data 10.01.2018 
 

ANUNȚ CONCURS  
 
 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 
611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor 
publici, cu modificările și completările ulterioare, Instituția Prefectului Județul Olt organizează 
concurs de recrutare pentru ocuparea postului vacant aferent categoriei funcționarilor publici de 
execuție din cadrul Instituției Prefectului- Județul Olt: 

-- consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartimentul Financiar 
Contabilitate – Biroul Financiar Contabilitate 

Probele stabilite pentru concurs 
- selecția dosarelor de înscriere 
- proba scrisă 
- interviu 

Condiții de desfășurare a concursului 
Data depunerii dosarelor de înscriere la concurs –  în termen de 20 de zile de la data publicării 

anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a ; 11.01.2018 – 30.01.2018, orele 16,00. 
Selecția dosarelor de înscriere:31.01.2018 - 06.02.2018 
Data probei scrise: 12.02.2018 
Ora și locul desfășurării probei scrise – Sediul Instituției Prefectului – județul Olt, B-dul A.I. 

Cuza nr. 12, Slatina A, județul Olt, orele 10.00 
Condițiile de participare la concurs 

Candidații trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  

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 - studii universitare 

de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu 
diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul economic; 

g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice – minimum 9 ani vechime 
în specialitatea studiilor absolvite, respectiv în domeniul economic; 

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. 
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Condiţii specifice 
a) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 

durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul economic; 
b) condiții de vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice  minimum 9 

ani 
Bibliografie   

1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici,  republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

3. Constituția României, republicată; 
4. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare; 
5. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările și completările ulterioare; 
6. Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
7. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 
8. Ordinul SGG nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al 

entităţilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 
9. 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 și completările 
ulterioare; 

10. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1792/2002pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor 
publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu 
modificările și completările ulterioare; 

11. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind 
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi 
capitalurilor proprii; 

12. Ordinul ministrului finanțelor publice nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice 
generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de 
norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar 
preventiv propriu. 

  

Dosarul candidaților pentru înscrierea la concurs va conține următoarele acte: 

1. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 1; 
2. curriculum vitae, modelul comun european; 
3. copia actului de identitate; 
4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor 

specializări şi perfecţionări; 
5. copia carnetului de muncă  (pentru perioada lucrată până la data de 31.12.2010) a 

adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată după data de 01.01.2011, care să 
ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei 
publice; 

6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 
luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; 

7.  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; 

8. cazierul judiciar; 
9. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii de 

lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia. 
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 Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la pct.5 este prevăzut în Anexa nr.2. 
 Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut la Anexa nr.2  trebuie să cuprindă 
elemente similare celor prevăzute în acest model 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 mai susse 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 ”act de identitate” care se poate transmite şi în 
format electronic, la adresa de e-mail prefectura @prefecturaolt.ro 
 Documentul ” cazierul judiciar ” poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În 
acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la 
concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia 
de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării 
concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului 
administrativ de numire.  
 Atribuțiile prevăzute în fișa postului 

a) întocmeşte documentele de plată pentru efectuarea plăţilor către furnizorii de produse şi 
servicii; 

b) operează în platforma ForexeBug a M.F.P privind implementarea şi funcţionarea sistemului 
naţional de verificare, monitorizare, raportare şi control al situaţiilor financiare, 
angajamentelor legale şi bugetul entităţilor publice; 

c) verifică registrul de casă şi evidenţiază în contabilitate operaţiunile de casă; 
d) întocmeşte ordonanţările de plată privind cheltuielile, mai puţin cheltuielile de personal; 
e) împreună cu comisiile de casare întocmeşte documentaţia pentru scoaterea din funcţiune a 

mijloacelor fixe şi a altor bunuri materiale; 
f) ţine evidenţa contabilă  analitică a timbrelor şi mărcilor poştale;  
g) ţine evidenţa contabilă a plăţilor efectuate ; 
h) ţine evidenţa contabilă sintetică şi  analitică a furnizorilor;  
i) urmăreşte derularea contractelor de achiziţie publică de servicii de telefonie fixă, telefonie 

mobilă, internet mobil; 
j) ţine evidenţa sintetică şi analitică a elementelor înregistrate în afara bilanţului; 
k) ţine evidenţa contabilă  analitică a conturilor de materiale, obiecte de inventar şi mijloace 

fixe; 
l) asigură întocmirea la timp şi în conformitate cu dispoziţiile legale a balanţelor de verificare;  
m) întocmeşte raportarea lunară către minister privind situaţiile financiare; 
n) arhivează documentele financiar contabilitate. 

 
Dosarele de înscriere se depun până la data de 30.01.2018, ora 16.00 la Compartimentul Resurse 
Umane din cadrul Instituției Prefectului – Județul Olt. 
Coordonatele de contact pentru primirea dosarelor de concurs:Municipiul Slatina, Bulevardul 
Alexandru Ioan Cuza, nr. 12A, cod poștal 230025, județul Olt, telefon 0249410104, fax: 
0249432968, , e-mail:prefectura@prefecturaolt.ro, persoana de contact Udrea Adela, consilier, clasa 
I, grad profesional superior în cadrul Instituției Prefectului – Județul Olt.  
 

         P R E F E C T  
                                                       Petre-Silviu NEACŞU                                            

 
                                                                                                                     Întocmit, 


