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Nr. 2118/27.10.2020 ANUNȚ
privind organizarea unui concurs pentru ocuparea unei funcții publice

Primăria comunei organizează concurs pentru ocuparea unei funcții publice vacante în cadrul compartimentului 
fînanciar-contabil din aparatului de specialitate al Primarului Comunei BAITA DE SUB CODRU.

Identificarea postului;

- funcția publica de execuție inspector, clasa a I, grad profesional debutant,cu normă întreaga de muncă.

Condiții generale de participare la concurs:

Poate participa la concursul pentru ocuparea postului vacant persoana care îndeplinește cumulativ următoarele 
condiții:
a) are cetățenia română și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) este apt din punct de vedere medical și psihologic să exercite o funcție publică. Atestarea stării de 
sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, respectiv pe bază 
de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităților specializate acreditate în condițiile legii;
f) îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcției 
publice;
g) îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra 
autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea justiției, infracțiuni 
de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției publice, 
cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea, amnistia post - condamnatorie sau dezincriminarea 
faptei;
i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea în 
executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii;
j) nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive 
disciplinare în ultimii 3 ani;
k) nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Condiții de participare specifice:

Nr FUNCȚIA NR. 
POSTURI CONDIȚII

1 Inspector clasa I grad debutant 1 post

-studii universitare de licență absolvite cu 
diplomă de licență sau echivalentă în 
domeniul de liciență contabilitate 
-certificat curs inițiere operare calculator 

nivel de baza dovedit cu documente emise 
în condiții legii

Concursul constă în:
> selecția dosarelor;
> proba scrisă;
> interviul.

odru.ro
mailto:primaria_baita@yahoo.com


Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele 
documente:
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 și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și 
perfecționări;
e) copie a diplomei de master în domeniul administrației publice, management ori în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcției publice, după caz, în situația în care diploma de absolvire sau de licență a 
candidatului nu este echivalentă cu diploma de studii universitare de master în specialitate, conform 
prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 
ulterioare;
f) copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste 
vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcției sau pentru 
exercitarea profesiei;
g) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior 
derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
h) copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în cazul funcțiilor 
publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiții specifice care implică efort fizic și se 
testează prin probă suplimentară;
i) cazierul judiciar;
j) 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

Concursul se organizează la sediul Primăriei Băita de sub Codru, astfel:

1. Proba scrisă: 26.11.2020 ora IO00.
2. Interviul: 27.11.2020 ora IO00.

Dosarele se depun la Primăria comunei Băița de sub Codru - în perioada 27. IO .2020-16.11.2020, ora 13 00

BIBLIOGRAFIE

pentru concursul de ocupare a funcției publice INSPECTOR clasa I grad debutant, compartimentul 
financiar- contabil din cadrul Primăriei comunei Băița de sub Codru.

1. Constituția României
2. OUG. Nr. 57/2019-Codul Administrativ
3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare.
5. Legea nr. 273/2006 -Legea finanțelor publice locale;
6. Legea 500/2002-Legea finanțelor publice
7. Legea nr.82/1991 -Legea contabilității
8. OMFP 923/2014 privind 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 cu moificariel si complectarile ulterioare

9. OMFP 1792/2002 pentru aprobarea noemelor metodologice privind angajararea ,lichidarae,ordonantarea 
si plata cheltuielilor instituutiilor publice , precum si organizarea , evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si 
legale.

Nota: La studierea actelor normative din bibliografie, candidații vor avea in vedere toate republicările, modificările si 
completările intervenite piua la data depunerii dosarelor de concurs.

Relații suplimentare se pot obține ia sediul Primăriei comunei Băita de sub Codru , la telefon 026226848,persoană 
de contact DRAGOȘ TRAIAN -secretar al comunei tel mc
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