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        ROMÂNIA 

                          Nesecret 
      Nr. 11/7710 din 12.05.2022 

                         Exemplar……    

      MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

                INSTITUŢIA PREFECTULUI 

                JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN  

 

ANUNȚ 

În conformitate cu prevederile art. 618 din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 57/2019  privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 

organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi 

completările ulterioare, Instituția Prefectului –Județul Caraș-Severin organizează în 

data de 14.06.2022, ora 1100 concurs de ocupare, prin recrutare, a funcției publice de 

conducere vacantă de șef serviciu. 

Detaliile pentru organizarea concursului sunt următoarele:  

1. Denumirea funcției publice de conducere vacante: - șef serviciu, gradul II 

al Serviciului Financiar Contabil; 

2. Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână  

3. Etapele stabilite pentru concurs: 

 Selecția dosarelor pentru concurs; 

 Proba scrisă; 

 Interviu. 

4. Condițiile de desfășurare a concursului: 

 Data, ora și locul desfășurării - Proba scrisă se va organiza în data de 

14.06.2022, ora 1100 la sediul Instituției Prefectului - Județul Caraș-Severin; 

 Interviul se va susține în maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii 

probei scrise, la sediul Instituției Prefectului - Județul Caraș-Severin. 

5. Condiții generale:  

 Candidații trebuie să îndeplinească condițiile de ocupare a unei funcții 

publice prevăzute de prevederile art. 465 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

5.1.Condiții specifice:  

 studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau 

echivalentă în domeniul științelor economice; 

 studii universitare de master absolvite cu diplomă în domeniul 

administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării 

funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) 

din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; 

 deţinerea certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul 

Sistemului European de Conturi, conform art. 19 lit. b2) din Legea nr. 500/2002 

privind finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare;  
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 vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: 

minim 5 ani. 

6. Perioada de depunere a dosarelor de concurs: 

 depunerea dosarelor: 12.05.2022 – 31.05.2022 ora 1630; 

Dosarele de înscriere la concurs vor conține în mod obligatoriu documentele 

prevăzute la art. 49 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008, cu modificările şi 

completările ulterioare, și se vor depune la sediul Instituției Prefectului – Județul 

Caraș-Severin, municipiul Reșița, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 1, telefon 

0255/219023, Fax: 0255/219023, persoana de contact Negoițescu Monica, consilier 

juridic. 

7. Bibliografia  

1. Constituția României, republicată; 

2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare - Partea a IV-a, respectiv titlul I și II ale 

Părții a VI-a; 

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. Hotărârea Guvernului nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor 

prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

6. Legea contabilității nr. 82/1991, republicată cu modificările si completările 

ulterioare;  

7. Ordonanța Guvernului 119/1999 privind controlul intern/managerial şi 

controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare;  

8. Ordinul 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și 

efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor 

proprii, cu modificările si completările ulterioare;  

9. 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 cu modificările si 

completările ulterioare;  

10. Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările 

ulterioare;  

11. Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările si 

completările ulterioare;  

12. Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

cu modificările si completările ulterioare;  

13. O.M.A.I. nr. 231/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului în unităţile Ministerului 

Administraţiei şi Internelor; 

14. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, actualizată cu modificările și 

completările ulterioare; 

15. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 

publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 
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16. Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

17. Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum 

şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale; 

18. Legea nr.53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare. 

8.  Tematica 

1. Constituția României 

 Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale 

 Autoritățile publice 

2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare 

 Prefectul și subprefectul 

 Serviciile publice deconcentrate 

 Statutul funcționarilor publici 

 Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice 

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind  prevenirea și sancționarea 

tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare 

 Drepturile cetăţenilor, egalitatea în activitatea economică şi în materie de 

angajare şi profesie, accesul la serviciile publice administrative şi juridice, de 

sănătate, la alte servicii, bunuri şi facilităţi, accesul la educaţie, dreptul la demnitatea 

personală 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și 

bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi  

5. Hotărârea Guvernului nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor 

prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 Atribuţiile generale ale subprefecţilor 

 Instituţia prefectului 

6. Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare 

 Organizarea şi conducerea contabilităţii 

 Registrele de contabilitate 

 Situaţii financiare 

 Contabilitatea Trezoreriei Statului şi a instituţiilor publice 

 Contravenţii şi infracţiuni 

7. Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi 

controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 Dispoziţii privind controlul financiar preventiv 

 Dispoziţii comune 

 Contravenţii şi sancţiuni 

8. Ordinul 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și 

efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor 

proprii, cu modificările si completările ulterioare;  

 Organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului în instituţiile publice.  
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9. 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 cu modificările si 

completările ulterioare;  

 Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a 

acestuia. 

10. Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările 

ulterioare;  

 Scopul şi sfera de cuprindere a Codului fiscal. Definiţii ale termenilor 

comuni. Amortizarea fiscală. Impozitul pe venit - Dispoziţii generale, Venituri din 

salarii, Venituri ale persoanelor fizice nerezidente din activităţi independente, 

Contribuţii sociale obligatorii privind persoanele care realizează venituri din salarii 

şi venituri asimilate salariilor. 

11. Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările si 

completările ulterioare;  

 Dispoziții procedurale generale; 

 Înregistrarea fiscală. 

12. Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

cu modificările si completările ulterioare;  

 Dispoziţii generale; 

 Salarizarea. 

13. O.M.A.I. nr. 231/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

organizarea şi efectuarea inventarierii patrimoniului în unităţile Ministerului 

Administraţiei şi Internelor; 

 Dispoziții generale; 

 Perioadele la care se execută inventarierea.  

14. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 

ulterioare 

 Dispoziţii generale 

 Reguli generale de participare şi desfăşurare a procedurilor de atribuire 

 Modalităţi de atribuire 

 Organizarea și desfășurarea procedurii de atribuire 

 Executarea contractului de achiziție publică/acordului-cadru 

 Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziție publică 

 Contravenții și sancțiuni 

15. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de 

achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, 

cu modificările și completările ulterioare; 

 Procedurile de atribuire a contractelor de achiziției publică. 

16. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Dispoziții generale 

 Principii, reguli și responsabilități 

 Procesul bugetar 

 Finanțele instituțiilor publice 

 Sancțiuni 

 Dispoziții finale 



 
Reșița, Piața 1 Decembrie 1918, Nr. 1, Județul Caraș-Severin, telefon: 0255-212498,  fax: 0255-220096, 

 e-mail:ipcs@mai.gov.ro; prefect@prefcs.ro; http://cs.prefectura.mai.gov.ro 
 

17.  Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1792/2002 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 și completările ulterioare; 

 Norme metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata 

cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea 

angajamentelor bugetare şi legale. 

18. Legea nr. 53/2003  -  Codul muncii, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 

 Dispoziţii generale; 

 Contractul individual de muncă; 
 

 

 

PREFECT, 

Ioan DRAGOMIR 

 

 

 

                                                                                                          p. Şef serviciu, 

                                                                    Consilier, Molnar Daniela 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Întocmit: 

                                                                                                                           Consilier, Ana-Vasilica Baltă                                                                            
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