
 

ANUNT 

  

            Primaria  comunei  Adamclisi, judetul Constanta cu sediul in str. Traian, nr. 39, conform 

prevederilor Hotararii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si 

dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare , Primaria 

Comunei Adamclisi organizeaza la sediul institutiei concurs pe perioada nedeterminata pentru 

ocuparea funcţiei publice de execuţie  inspector, clasa I, grad profesional principal, vacant în cadrul 

Compartimentului Buget - Finanţe, Impozite şi Taxe, Contabilitate . 

  

1.Probe concurs : 
 

• Concursul  va  consta  in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza: 

• Selectarea dosarelor de inscriere ; 

• Proba scrisa; 

• Proba interviu. 

 

2. Conditii de desfasurare a concursului: 

Consursul  se desfasoara dupa cum urmeaza: 

- dosarul de inscriere la concurs se va depune la sediul Primariei comunei Adamclisi, pana la data de 

17 mai 2016, ora 16:00; 

- selectia dosarelor de concurs  va avea loc in data de   23 mai 2016; 

- proba scrisa in data de 27 mai 2016, ora 10:00 la sediul Primariei comunei Adamclisi; 

- interviul in data de  30 mai 2016, oa 10:00 la sediul Primariei comunei Adamclisi pentru testarea 

abilitatilor, aptitudinilor si motivatia candidatilor . 

Se pot prezenta la urmatoarea etapa numai candidatii declarati admisi la etapa precedenta. 

 

3. Conditiile  generale  de  participare la concurs conform art. 54 din Legea nr. 188 / 1999 : 

 

Pentru participarea la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de 

inspector, clasa I, grad profesional principal, vacant în cadrul Compartimentului Buget - Finanţe, 

Impozite şi Taxe, Contabilitate, candidaţii trebuie să îndeplinească  cumulativ următoarele condiţii 

prevazute de art. 54 din Legea nr. 188 / 1999 privind Statutul functionarilor publici (r 2), cu 

modificarile si completarile 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;  
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e) are o stare de sănătate  corespunzătoare  funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe 

bază de examen medical de specialitate;  

f) studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga 

durata, absolvite cu diploma de licenta in domeniul  financiar – contabil; 

g) vechime in specialitatea studiiilor  necesare exercitarii functiei publice de executie ,, 

inspector, clasa I, grad profesional principal’’  conform art. 57, alin. (5), lit. b)  din Legea nr. 

188 / 1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare – minimum 5 ani;  

h) nu a fost condamnată  pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau 

contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, 

de falsori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o 

incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei  în care a intervenit 

reabilitarea;  

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.  

4. Conditii  specifice  de  participare  la  concurs  

 - studii universitare absolvite cu diploma de licenta , respectiv studii  superioare de lunga 

durata absolvite cu diploma de licenta in domeniul financiar-contabil ,  

- vechime in specialitatea  studiilor necesara ocuparii postului de minimum 5 ani in 

specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice de executie inspector, clasa I, 

grad profesional principal conf. Art. 57 alin 5 lit. b din  Legea 188/1999  

- cunostiinte operare pe calculator Windows , XP , Word, Excel , 

 

5. Acte obligatorii pentru inscrierea la concurs : 

Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine 

urmatoarele documente : 

a) Cerere de inscriere la concurs  

b) Copia actului de identitate  si in original , in vederea verificarii conformitatii copiilor cu 

acestea ,  

c) Copia documentelor care sa ateste nivelul studiilor ,  

d) Copia carnetului de munca , conforma cu originalul sau adeverinta sa ateste vechimea in 

munca ,  

e) Cazierul judiciar  

f) Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate eliberata de medicul de familie  

g) Curriculum vitae ; 

h) Declaraţia pe propria rãspundere sau adeverinţa care sã ateste cã nu a desfãşurat activitãţi de 

poliţie politicã.  

Copiile de pe actele prevazute mai sus vor fi insotite de documentele originale, care se vor 

certifica  pentru conformitate  de catre secretarul comisiei de concurs. 

            Candidatul declarat admis la selectia dosarelor  si care a depus la inscriere o declaratie pe 

propria raspundere  ca nu are antecedente penale, are obligatia  de a completa dosarul de concurs cu 

originalul cazierului judiciar, cel tarziu pana la data desfasurarii primei probe a consurului. 

 

 



NOTA : 

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si 

calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministrul Sanatatii. 

 Dosarele de inscriere  se depun la Primaria  comunei Adamclisi – compartimentul secretariat 

pana  la data de 17 mai 2016, ora 16 :00. 

  

6. Bibliografia stabilita  pentru concursul de ocupare a funcţiei publice de execuţie  inspector, 

clasa I, grad profesional principal, vacant în cadrul Compartimentului Buget - Finanţe, 

Impozite şi Taxe,  

a) Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

b) Legea nr.7/2004 privind Codul de Conduită a funcţionarilor publici, republicată; 

c) Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

d) Legea nr.273/2003 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

e) Legea nr. 82/1991a contabilitatii,  cu modificarile si completarile ulterioare; 

f) Ordinul Ministrului Finanţelor Publice 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 şi 

completările ulterioare; 

g) Normele metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor 

instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi 

legale, aprobate prin Ordinul nr.1792 /2002; 

h) Regulamentul operaţiunilor de casă, aprobat prin Decretul nr.209/1976; 

i) Norma privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, 

datoriilor şi capitalurilor proprii, aprobată prin Ordinul nr.2861/2009. 

           Candidatii vor avea in vedere la studierea actelor normative  din bibliografia de concurs 

inclusiv republicarile, modificarile si completarile acestora. 

           Contestatiile se vor depune in termen de 24 de ore de la afisarea rezultatelor fiecarei probe la 

secretariatul comisiei de concurs. 

            Relatii  suplimentare in legatura cu organizarea si desfasurarea  concursului se pot obtine 

zilnic, in zilele lucratoare, intre orele 08 :00 – 16 :00, de la secretarul  comunei Adajmclisi – 0241 / 

854 623. 

 Afisat astazi 22 aprilie 2016, pe site-ul Primariei comunei Adamclisi 

http://www.adamclisi.judetul-constanta.ro. 

 

 

 

 

 

 

 

SERIF SIBEL  

SECRETARUL  COMUNEI  ADAMCLISI 
 

 

 


