Nr. 2089 din 15 noiembrie 2021

ANUNŢ
CONCURS DE RECRUTARE
pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante
În conformitate cu dispoziţiile art. 618 alin. (1) lit. b), alin. (2) şi alin. (3) din OUG 57/2019 privind
Codul Administrativ,
DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ TELEORMAN organizează concurs de recrutare în
vederea ocupării următoarei funcţiei publice vacante din cadrul aparatului propriu:
Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional superior la Compartimentul Financiarcontabilitate, Salarizare, Achiziții Publice.
Durata timpului de lucru: timp normal, respectiv 8 ore / zi, 40 de ore / săptămână.
I. Etapele de desfășurare a concursului:
- înscrierea la concurs se face în perioada 15 noiembrie – 6 decembrie 2021, în intervalul orar
800 – 1600 luni – joi, 800 – 1400 vineri, la sediul Direcției Județene pentru Cultură Teleorman, situat în
Alexandria, str. Dunării, nr. 222, bl. 911,sc. E, et. P, ap. 40, jud. Teleorman;
- selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării
termenului de depunere a dosarelor;
- proba scrisă va avea loc în data de 16 decembrie 2021, ora 1000;
- interviul va avea loc în maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.
În conformitate cu dispoziţiile art. 618 alin. (11) din actul normativ invocat mai-sus se pot prezenta
la următoarea probă numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă.
II. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concurs:
a) Condiţii generale:
are cetăţenia română şi domiciliul în România;
cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
are capacitate deplină de exerciţiu;
este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de
sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;
f. îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea
funcţiei publice;
g. îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
h. nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau
contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea
justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o
a.
b.
c.
d.
e.
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incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit
reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
i. nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori
activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în
condiţiile legii;
j. nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă
pentru motive disciplinare;
k. nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia
specifică.
b) Condiţii specifice:
•
•

Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, domeniul
fundamental științe sociale, ramura de științe științe economice.
Minim șapte ani vechime în specialitatea studiilor.

III.

Bibliografia și tematica de concurs:

Bibliografia:
Bibliografia necesară pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier clasa I grad
profesional superior la Compartimentul Financiar-contabilitate, Salarizare, Achiziții Publice:
•
•
•
•
•
•
•

Constituţia României, republicată;
Titlul I şi II ale părţii a VI-a din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare;
Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea de Guvern nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu
modificările şi completările ulterioare;
Legea 98 / 2016 privind achizițiile publice, cu completările și modificările ulterioare.
Legea 82/1991 privind legea contabilității, cu completările și modificările ulterioare.

Tematica de concurs:
•
•
•
•
•
•

Constituția României, republicată;
Reglementări și atribuții în domeniul funcției publice;
Reglementări privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale omului, prevenirii şi combaterii incitării la ură şi discriminare;
Reglementări și atribuții privind activitatea de achiziții publice.
Reglementări privind activitatea de contabilitate.
Reglementări privind activitatea și funcționarea Ministerului Culturii.
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IV.

Atribuţiile principale ale postului prevăzute în fișa de post:
1. elaborează propuneri privind întocmirea proiectului anual al bugetului de cheltuieli şi al
bugetului de venituri şi cheltuieli gestionat din fonduri extrabugetare;
2. fundamentează solicitarea lunară privind necesarul de credite bugetare pentru cheltuielile de
personal, bunuri şi servicii şi cheltuieli de capital cu încadrarea în prevederile bugetare
aprobate
3. urmăreşte derularea contractelor prin încadrarea plăţilor efectuate în prevederile aprobate;
4. analizează disponibilul din extrasele de cont pentru încadrarea acestuia în limita creditelor
bugetare dechise;
5. întocmeşte documentaţia necesară obţinerii vizei de control preventiv propriu, potrivit legii;
6. efectuează operaţiuni de plăţi prin casierie şi prin Trezoreria Statului din creditele bugetare
aprobate şi din veniturile extrabugetare încasate pe seama Direcţiei, în baza documentelor
aprobate, conform legislaţiei în vigoare;
7. lunar, întocmeşte execuţia bugetară a plăţilor de casă pentru bugetul de cheltuieli şi bugetul
de venituri şi cheltuieli gestionat din fonduri extrabugetare;
8. asigură înregistrarea în contabilitate a plăţii cheltuielilor din credite bugetare şi venituri
extrabugetare, în condiţiile legii;
9. întocmeşte situaţiile financiare trimestriale şi anuale şi le transmite la Ministerul Culturii şi
Patrimoniului Naţional, la termenele stabilite de acesta;
10. trimestrial, întocmeşte şi depune la Institutul Naţional de Statistică Darea de seamă privind
realizarea investiţiilor;
11. răspunde de corectitudinea calculului salariilor, întocmirea la timp a documentelor de plată
a acestora şi alimentarea cardurilor de salarii;
12. întocmeşte şi depune la Trezoreria Statului situaţiile centralizatoare privind plata drepturilor
salariale ordinele de plată pentru reţinerile din salarii şi le depune la Trezorerie ;
13. lunar întocmeşte şi depune declaraţiile privind impozitul pe venituri, contribuţia privind
asigurările sociale de stat, contribuţia privind asigurările de sănătate, contribuţia la fondul de
şomaj, contribuţia privind indemnizaţiile de concediu medical;
14. lunar, întocmeşte şi depune la Institutul Naţional de Statistică Darea de seamă privind fondul
de salarii realizat şi impozitul aferent;
15. lunar, întocmeşte şi transmite la Ministerul Culturii situaţia privind monitorizarea cheltuielilor
de personal, a investiţiilor, după caz a rândurilor din bilanţ şi a plăţilor restante, la termenele
stabilite de acesta, potrivit legii;
16. elaborează propuneri privind derularea operaţiunilor de inventarire anuală sau periodică,
după caz;
17. propune modalităţi de valorificare a bunurilor propuse a fi scoase din funcţiune sau
declasate, după caz;
18. elaborează propuneri privind Planul anual de achiziţii, conform prevedrilor legale în vigoare;
19. întocmeşte propuneri privind realizarea de achiziţii de bunuri şi servicii;
20. întocmeşte note de fundamentare, materiale de sinteză şi situaţii privind programul de
investiţii finanţat de la bugetul de stat sau din venituri extrabugetare, după caz;
21. propune spre aprobare componenţa comisiilor de evaluare oferte, negociere, achiziţie
directă, de rezolvare a contestaţiilor, de recepţie;
22. asigură întocmirea documentaţiei de elaborare şi prezentare a ofertei la procedurile de
achiziţii publice organizate de Direcţie;
23. asigură întocmirea formalităţilor de publicitate/comunicare pentru procedurile organizate şi
vânzarea/transmiterea documentaţiei de elaborare şi prezentare a ofertei;
24. asigură formalităţile de derulare a procedurilor de achiziţii publice: publicarea în SEAP a
anunţurilor, primirea documentaţiilor, comunicarea rezultatelor, gestionarea situaţiilor legate
de contestaţii, după caz, încheierea contractelor de achiziţii publice;
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25. asigură întocmirea şi transmiterea către Ministerul Finanţelor Publice a datelor referitoare la
monitorizarea atribuirii contractelor de achiziţii publice;
26. urmăreşte realizarea contractelor de prestări şi furnizare servicii încheiate cu terţe persoane;
27. întocmeşte proiectul de decizie anuală de inventariere a patrimoniului Direcţiei, pe care o
supune aprobării directorului executiv; urmăreşte şi răspunde de bunul mers al inventarieii
anuale;
28. organizează şi coordonează activitatea financiar - contabilă precum şi de ordin administrativ
la nivelul Direcţiei şi răspunde de bunul mers ai activităţilor desfăşurate în cadrul
compartimentului;
29. prezintă directorului executiv, în vederea avizării propuneri privind fundamentarea şi
elaborarea proiectului bugetului anual de cheltuieli al Direcţiei;
30. prezintă directorului executiv, în vederea avizării propuneri privind fundamentarea şi
elaborarea proiectului bugetului anual de venituri şi cheltuieli gestionat în regim extrabugetar;
31. prezintă directorului executiv propuneri privind măsurile de optimizare a cheltuielilor Direcţiei.
32. coordonează şi monitorizează, în colaborare cu celelalte compartimente ale instituţiei,
elaborarea şi actualizarea Regulamentului intern;
33. stabilește drepturile salariale ale personalului şi întreprinde demersurile în vederea
promovării în funcții, grade şi trepte profesionale şi avansarea în gradații, în condițiile legii.
34. Arhivează documentele conform procedurii de sistem privind activitatea de arhivare a
documentelor din cadrul DJC Teleorman.
35. Îndeplinește atribuții privind colectarea sumelor necesare constituirii Fondului Cultural
Național.
36. îndeplinește orice alte atribuții date în competenta prin lege sau alte acte normative, prin
ordine sau dispoziţii ale ministerului, ale Instituţiei Prefectului sau prin decizii ale directorului
executiv.
V.

Documentele care compun dosarul de concurs al candidatului:
a)
b)
c)
d)

formularul de înscriere, anexa nr. 1;
curriculum vitae, modelul comun european;
copia actului de identitate;
copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor
specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada
lucrată, care să ateste vechimea în muncă si în specialitatea studiilor solicitate pentru
ocuparea funcţiei publice, adeverinţă care va avea formatul standard, anexa nr. 2;
f) cazierul judiciar;
g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6
luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
Documentul prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere, anexa nr. 3,
sub obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul
desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea
neemiterii actului administrativ de numire.
***
Adeverinţele care au un alt format decât cel prevăzut în anexa nr. 2, trebuie să cuprindă elemente
similare celor prevăzute în aceasta şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii:
funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora,
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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.
Documentele prezentate în copie vor fi însoţite, pentru certificarea conformităţii, de cele
originale.
***
Persoana de contact pentru primirea dosarelor de concurs și pentru relații suplimentare este domnul
Nedelcuță-Apope Ștefan și poate fi contactat la telefon 0247311930, e-mail office@djcteleorman.ro.

Director executiv,
Ștefan Nedelcuță-Apope
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