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  ANUNŢ 

 

 
Oraşul Târgu Frumos, județul Iași organizează concurs de recrutare 

pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector I  

principal în cadrul Compartimentului Contabilitate și Buget. 

Concursul va avea loc în data de 16.02.2022, proba scrisă, ora 10,00 

la sediul Primăriei oraş Târgu Frumos, judeţul Iaşi, din str. Cuza Vodă, 
nr. 67, iar data și ora interviului vor fi anunțate după proba scrisă. 

Condiţiile de participare la concurs: 
Candidații trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de 

art. 465, alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

Condiţii de studii: 
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau 

echivalente în domeniul științe economice; 

Condiţii de vechime: 

 Minim 5 ani vechime în specialitatea1 studiilor necesare exercitării 

funcţiei publice de execuţie; 
Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 12-31 

ianuarie 2022, la secretariatul comisiei de concurs, la doamna Ivanov 

Adriana, consilier în cadrul Compartimentului Resurse Umane şi 
Salarizare şi va conţine în mod obligatoriu următoarele:  

1. formularul de înscriere afișat pe site www.primariatgfrumos.ro  la 
secțiunea CONCURSURI; 

2. curriculum vitae, modelul comun european; 

3. copia actului de identitate; 
4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care 

atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări; 
5. copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator 

pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în 

specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei 
sau pentru exercitarea profesiei; Modelul orientativ al adeverinţei 
este afișat pe site www.primariatgfrumos.ro  la secțiunea 

CONCURSURI; Adeverinţele care au un alt format decât cel 
prevăzut pe site trebuie să cuprindă cel puţin următoarele 

informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor 
solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al 

                                                           
1 Vechimea în specialitate este vechimea dobândită în temeiul unui contract individual de muncă, 
al unui raport de serviciu sau ca profesie liberală, demonstrată cu documente corespunzătoare de 
către persoana care a desfăşurat o activitate într-o funcţie de specialitate corespunzătoare 
profesiei sau specializării sale. Constituie vechime în specialitate şi vechimea dobândită în 
temeiul unui contract individual de muncă, raport de serviciu sau ca profesie liberală în statele 
membre ale Uniunii Europene, precum şi în alte state cu care România a încheiat convenţii de 
recunoaştere reciprocă a acestor drepturi, demonstrată cu documente corespunzătoare de către 
persoana care a desfăşurat o activitate într-o funcţie de specialitate corespunzătoare profesiei sau 
specializării sale. 
  În toate cazurile vechimea în specialitate se raportează la durata normală a timpului de 
muncă, fiind calculată prin raportare la fracţiunea de normă lucrată şi se demonstrează cu 
documente corespunzătoare. 

http://www.primariatgfrumos.ro/
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desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi 
vechimea în specialitatea studiilor; 

6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, 

eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către 
medicul de familie al candidatului; 

7. cazierul judiciar; 

8. declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii 
corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care 

să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al 
acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică. 

Copiile de pe  actele mai sus menţionate se prezintă însoţite de 
documentele originale, care se vor certifica pentru conformitate de către 
secretarul comisie de concurs. 

Coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs, 
cuprinzând adresa de corespondență, telefon/fax, email, persoana de 
contract și funcția publică deținută: 

Dosarele se depun la doamna Ivanov Adriana – consilier superior  în 
cadrul Compartimentului Resurse Umane și Salarizare, telefon 

0232/710906, interior 105, email resurseumane@primariatgfrumos.ro . 
Concursul constă în 3 etape succesive: 

 Selecția dosarelor;  

 Proba scrisă; 
 Interviul; 

 

Alte informaţii pot fi obţinute la sediul instituţiei sau de pe site-ul 
www.primariatgfrumos.ro la secțiunea Anunţuri publice - 

“CONCURSURI”.   

 
BIBLIOGRAFIA 

pentru concursul de recrutare funcționar public de execuție vacante de 
inspector I principal în cadrul Compartimentului Contabilitate și Buget 

Bibliografie: 

 Constituția României, republicată, cu modificări și completări 

ulterioare; 

 O.G. nr. 137/2002 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor 
de discriminare, republicată cu modificări și completări ulterioare; 

 Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între 
femei şi bărbați, republicată, cu modificări și completări ulterioare; 

 O.U.G. nr.57/03.07.2019 privind Codul administrativ, Partea a VI-a, 
titlul I și titlul II;  

 Legea  nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificări și 

completări ulterioare; 

 Legea nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, cu modificări și 

completări ulterioare; 

 Ordinul 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor 

mailto:resurseumane@primariatgfrumos.ro
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publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor 
bugetare şi legale, cu modificări și completări ulterioare; 

  

 ORDIN nr. 1.917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii 
instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi 
instrucţiunile de aplicare a acestuia; 

 Ordinul nr.2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind 
organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, 

datoriilor și capitalurilor proprii.  

 
Atribuțiile aferente funcției publice de execuție vacante de  inspector I 

principal în cadrul Compartimentului Contabilitate și Buget 
    În legătura cu problemele  financiar-contabile:  

 îndeplinește atribuții privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și 

plata cheltuielilor (A.L.O.P.) la nivelul aparatului propriu al primarului  
Orașului Târgu Frumos; 

 răspunde de desfășurarea în mod eficient a activității financiar – 

contabile a primăriei Târgu Frumos în conformitate cu dispozițiile 

legale în vigoare; 

 răspunde de legalitatea operaţiunilor economice şi respectarea 
disciplinei financiare;  

 răspunde de legalitatea tuturor operaţiunilor contabile;  

 răspunde de decontarea sumelor prin banca şi prin casierie, 
întocmind instrumentele de plata, pentru plăţile pe care le efectuează 

în cadrul serviciului, cu ordin de plata sau cu numerar, pentru toate 
capitolele din clasificaţia bugetara;  

 asigura efectuarea corectă și la timp a înregistrărilor contabile, 

sistematic si cronologic, potrivit planului de conturi si normelor 
legale, pe baza documentelor justificative, a   datele  privind intrarea 
materialelor consumabile şi a obiectelor de inventar ; 

  răspunde de legalitatea şi realitatea datelor înscrise în documentele 
pe care le     emite şi le semnează;  

  efectuează toate operațiunile necesare pentru funcționalitatea  

sistemului de raportare FOREXEBUG; 
 întocmește bonurilor de consum, pentru materialele consumabile, pe 

locurile de consum şi darea în folosinţă a obiectelor de inventar pe 
persoane fizice; 

 întocmește fișa activității zilnice (F.A.Z.) pentru fiecare autovehicul  

având la bază foile de parcurs şi bonurile nefiscale din alimentarea 
cu carburanți cu card; 

 verifică documentele la introducerea NIR-ului și semnalează 

eventualele neconcordante;   
 raportează superiorului ierarhic orice neconcordanta între stocul 

fizic și cel scriptic; 
 oferă informații despre stocuri compartimentelor interesate; 

 respectă legislația de gestiune a stocurilor; 

 introduce stocurile în baza de date a gestiunii;  
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 respectă prevederile normativelor interne și procedurile de lucru 

privitoare la postul său ; 
  asigură evidenţa domeniului Public si Privat (înregistrarea 

mişcărilor, inventar) 
 asigură evidența stocurilor de materiale, a obiectelor de inventar și a 

mijloacelor fixe urmărind mobilitatea acestora între birouri pe baza 

de procese verbale; 
 efectuează punctaj lunar între soldurile din balanţă și cele din 

gestiune; 
 înregistrează veniturile pe baza datelor furnizate de Biroul Impozite 

Locale și Transport Local; 

 răspunde de legalitatea și realitatea datelor înscrise în documentele 
pe care le emite și le semnează; 

 asigură păstrarea și arhivarea documentelor; 

 urmăreşte şi verifică operaţiunile de casierie din cadrul instituţiei; 
 întocmeşte bonurile de transfer pentru obiectele de inventar din 

cadrul instituţiei 
 îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin dispoziţia primarului sau 

hotărârea consiliului local; 
 execută orice alte dispoziții date de superiorul ierarhic direct sau de 

subordonații acestuia pentru desfășurarea în condiții eficiente a 

activității financiar contabile din cadrul instituției. 
 ține evidența rate apartament și teren vândute cu plata în rate  - 

Cont 4111; 

 calcul nominal c/v  apa blocuri ANL; 
 gestionează user-ul și parola pentru adresa de e-mail 

contabilitate@primariatgfrumos.ro;  
 personalul din cadrul biroului Serviciului economic este obligat să 

cunoască sarcinile ce-i revin din normele de lucru emise de 
Ministerul Finanţelor Publice și din dispoziţiile legale în vigoare 

privind activitatea desfăşurată; 
 participă la cursurile de iniţiere, calificare, perfecţionare sau 

specializare în domeniul  contabilității și achizițiilor publice;   
 respectă prevederile din Regulamentul intern al instituţiei, ROF și 

din O.U.G. nr. 57 privind Codul administrativ; 
 respectă codul de etică și integritate al instituției; 
 adoptă un comportament civilizat și decent în relațiile cu 

contribuabilii și colegii de serviciu 
În legătură cu responsabilităţile în domeniul Sistem de Control 

Intern Managerial: 

a) Responsabilități în procedurarea activităților  

˗      elaborează procedurile în conformitate cu prevederile Procedurii de 

sistem privind elaborarea procedurilor, la termenele stabilite; 

˗      prezintă procedura finalizată conducătorului compartimentului din 

care face parte, în vederea analizei și propunerii de modificări sau 

completări dacă este cazul; 

mailto:contabilitate@primariatgfrumos.ro
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˗      se ocupă de obținerea avizelor și aprobărilor pe procedura elaborată, 

de la persoanele autorizate cu îndeplinirea acestor sarcini; 

˗      solicită Secretariatului tehnic al Comisiei de monitorizare 

înregistrarea procedurilor elaborate/ revizuite în registrele deschise 

special în cadrul acestui organism. 

b)  Responsabilităţi în domeniul managementului riscurilor 

- participă la inventarierea proceselor/ activităţilor realizate la nivelul 

compartimentului în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea; 

- identifică și analizează riscurile; 

- formulează propuneri şi acţiuni/ măsuri de control pentru atenuarea 

riscurilor identificate; 

- participă la implementarea acţiunilor/ măsurilor de control, potrivit 

competenţei stabilite în registrul riscurilor/ planul de implementare a 

măsurilor de control. 

c) Responsabilități în monitorizarea performanțelor 

- își însușește obiectivele specifice ale compartimentul în cadrul căruia își 

desfășoară activitatea și indicatorii de performanță atașați acestora; 

- desfășoară activitatea curentă în scopul atingerii indicatorilor de 

performanță; 

- raportează conducătorului de compartiment, ori de către ori apar 

sincope, deviații, abateri sau neconformități care pun în pericol atingerea 

obiectivelor specifice ale compartimentului.  

În legătura cu securitatea și sănătatea la locul de muncă: 

 respectă normele privind Securitatea și Sănătatea în Muncă și PSI, 

precum și de implementarea și respectarea acestora; 

 îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu pregătirea şi instruirea 
sa,  precum şi cu instrucţiuni primite de la şeful ierarhic, astfel încât 

să nu se expună la pericol de accidente sau îmbolnăvire profesională; 
 utilizează corect echipamentele, aparatura, uneltele; 

 comunică imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi, orice 
situaţie de muncă despre care are motive întemeiate să o considere 
un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice 

deficienţă a sistemelor de protecţie; 
 aduce la cunoştinţa persoanei desemnate cu protecţia muncii şi a 

angajatorului orice accident de muncă suferit de propria persoană; 
 cooperează cu şeful ierarhic superior şi cu persoana responsabilă cu 

protecţia muncii, atâta timp necesar, pentru a face posibilă realizarea 

oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi 
inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii şi securităţii 
lucrătorilor; 

 cooperează cu angajatorul sau cu persoana desemnată, pentru a 
permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile 

de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate, în 
domeniul său de activitate; 
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 îşi însuşeşte şi respectă procedurile legislaţiei din domeniul securităţii 
şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora; 

 furnizează relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi 

inspectorii sanitari; 
 participă, de câte ori este necesar, la instructajul asigurat de 

persoana desemnată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 

specifice locului de muncă şi postului său. 
Pe linia protecţiei datelor cu caracter personal: 

 Să cunoască şi să aplice prevederile actelor normative din domeniul 

datelor cu caracter personal; 
 Să informeze persoana vizată atunci când datele cu caracter personal 

sunt colectate direct de la acesta, în condiţiile legii, cu privire la 

identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, 
destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, obligativitatea 

furnizării tuturor datelor cu caracter personal solicitate şi 
consecinţele refuzului de a le pune la dispoziţie, drepturile prevăzute 
de Regulamentul privind protecţia datelor cu caracter personal şi de 

Legea nr. 190/2018; 
 Să prelucreze numai datele cu caracter personal necesare îndeplinirii 

atribuţiilor de serviciu; 

 Să acorde sprijin Responsabilului cu protecţia datelor cu caracter 
personal în vederea realizării activităţilor specifice; 

 Să păstreze confidenţialitatea datelor cu caracter personal prelucrate, 
a contului de utilizator, a parolei/codului de acces la sistemele 
informatice, bazelor de date prin care sunt gestionate date cu caracter 

personal; 
 Să respecte măsurile de securitate precum şi celelalte reguli stabilite 

de Operator; 
 Să informeze de îndată conducerea Operatorului şi pe Responsabilul 

cu protecţia datelor cu caracter personal despre împrejurările de 

natură a conduce la o diseminare neautorizată de date cu caracter 
personal sau despre situaţia în care au fost accesate/diseminate date 
cu caracter personal prin încălcarea normelor legale 

 

 


