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Nr.  2230  /26.08.2020 

ANUNŢ 

 privind ocuparea prin concurs, a funcției contractuale vacante  de Inspector contabil proiecte, pe perioadă 

determinată( perioada implementării proiectelor finanțate din fonduri europene) 

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (2) din Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de 

ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de 

promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar 

plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările 

ulterioare  

 

CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS: 

Inspector contabil proiecte, gradul I 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului 

Economic European şi domiciliul în România;  
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;   

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;   

d) are capacitate deplină de exerciţiu;   

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale 

eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;   

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la 

concurs;   

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, 

de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei 

infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a 

intervenit reabilitarea; 

h) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă 

de licenţă sau echivalentă în domeniul economic ; 

j) vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului: minimum 5 ani. 

 

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS: 

 

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;   

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;   

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi 

copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia 

publică;   

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea 

studiilor, în copie;   

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu 

funcţia pentru care candidează;   

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării 

concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;   

g) curriculum vitae;   

   - Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în 

formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.  

   - În cazul cazierului judiciar, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe 

propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului 

judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.  

      * Copiile actelor vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. 

Documentele componente ale dosarului de concurs vor fi îndosariate într-un dosar cu șină (cartonat) 

 

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI: 

Perioada de depunere a dosarelor: în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv 

de la data de 27.08.2020, potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) din REGULAMENTUL-CADRU privind stabilirea 

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a 

criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul 

bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările 

ulterioare, la sediul Primăriei comunei Sânpaul, de luni până vineri, în intervalul orar 8- 10  



Selecția dosarelor: în termen de maximum două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a 

dosarelor. 

Afișarea rezultatelor selecției dosarelor: în termen de o zi lucrătoare de la data expirării termenului de 

selecție a dosarelor. 

 

*După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de 

cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept. În 

situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul selecţiei dosarelor, comisia de soluţionare a contestaţiilor va verifica 

îndeplinirea de către candidatul contestatar a condiţiilor pentru participare la concurs în termen de maximum o zi 

lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se 

face imediat după soluţionarea contestaţiilor. 

 

Proba scrisă: 22.09.2020, ora 10.00.  

Afișarea rezultatelor probei scrise: în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei scrise. 

* După afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisă, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel 

mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei scrise, sub sancţiunea decăderii din acest drept. În situaţia 

contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei scrise, comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza lucrarea doar 

pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a 

contestaţiilor. Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face imediat după soluţionarea contestaţiilor. 

 

Proba interviului: 24.09.2020, ora 10.00. 

 

 

Afișarea rezultatelor probei interviului: în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei 

interviului. 

* După afişarea rezultatelor obţinute la proba interviului, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de 

cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept. În 

situaţia contestaţiilor formulate faţă de rezultatul probei interviului comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza 

consemnarea răspunsurilor la interviu doar pentru candidatul contestatar în termen de maximum o zi lucrătoare de la 

expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face imediat 

după soluţionarea contestaţiilor. 

 

Afișarea rezultatelor finale: Rezultatele finale se afişează în termen de maximum o zi lucrătoare de la 

expirarea termenului de soluționare a contestațiilor pentru proba interviului. 
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Pentru ocuparea funcției contractuale de inspector contabil proiecte, gr.1,pe perioada determinata (pe perioada 

implementării proiectelor finanțate din fonduri europene) 
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2015, cu modificările si completările ulterioare. 

- Legea nr. 82/1991 – Legea contabilităţii, republicată și - publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 454 din 18 

iunie 2008,  cu modificările şi completările ulterioare. 

- Legea 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare – publicată în Monitorul 

Oficial, Partea I nr. 597 din 13 august 2002. 

- ORDIN nr. 1.917 din 12 decembrie 2005pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind organizarea si conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice 

si instrucțiunile de aplicare a acestuia – publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1186 din 29 decembrie 2005 

cu modificările şi completările ulterioare. 

-     ORDIN nr. 522 din 16 aprilie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea 

controlului financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare. 

     -     ORDONANTA nr. 119 din 31 august 1999 privind controlul intern şi controlul  

financiar preventiv, cu modificările și completările ulterioare. 

- Ordonanţa de urgenţă nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea 

acestora pentru obiectivul convergenţă - publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 413 din 17 iunie 2009, cu 

modificările şi completările ulterioare .   

- Ordonanţa nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării 

publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020 - publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 646 din 26 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare. 



- Ordonanţa de urgenţă nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală - publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 230 din 22 aprilie 2013. 

- Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile  - publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 910 

din 09 decembrie 2015. 
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- Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de 

natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii - publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 704 din 20 

octombrie 2009, cu modificările si completările ulterioare. 

- Regulamentul operaţiilor de casă aprobat prin Decretul nr.209/5 iulie 1976. 

- Legea nr.22/18.11.1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu 
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*Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografia stabilită în vederea susţinerii 

concursului inclusiv republicările, modificările şi completările acestora. 

 

Relaţii suplimentare la secretariatul comisiei de concurs, adresa de email primaria@sanpaulcluj.ro sau tel. 0264-

282810. 

 

 

PRIMAR, 

 

OVIDIU COLCERIU 
 

 

 
           Întocmit, 

    SECRETAR UAT 

    EUGENIA PAȘCA 

 

 

mailto:primaria@sanpaulcluj.ro

