
 

 

ANUNŢ 

Muzeul de Artă Braşov organizează în data de 17.01.2018, orele 11, concurs pentru ocuparea 

următorului post vacant: Contabil şef 

Condiţii generale de participare: 

- Are cetăţenia română, cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau a 

statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în Romania 

- Cunoaşte limba română, scris şi vorbit 

- Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale 

- Are capacitate deplină de exerciţiu 

- 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 

- Îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime în muncă şi în specialitate 

sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs 

- Nu a fost condamnată 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. 

Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs: 

- Studii superioare economice de lungă durată; 

- Vechime în instituţii publice: minim 5 ani  

- Certificat, conform Ordinului nr.496 din 31 martie 2014  privind atestarea 

cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului european de conturi 

- cunoştinţe operare PC şi Sistemul Electronic de Raportare a Situaţiilor Financiare 

din Sectorul Public. 

 

 

 



Calendarul concursului: 

- Selecţia dosarelor: 08.01.2018 

- Proba scrisă în data de  17.01.2018, ora 11 

- Proba interviu în data de 19.01.2018, ora 11 

- Data limită pentru depunerea dosarelor – 05.01.2018 

 

Dosarul de înscriere de concurs trebuie să conţină: 

- Cerere de înscriere la concurs  

- Copia actului de identitate  

- 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 instituţie. 

- Carnetul de muncă şi adeverinţe care atestă vechimea în muncă şi/sau în specialitatea 

studiilor. 

- Cazierul judiciar 

- Adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel 

mult 6 luni derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de 

către unităţile sanitare abilitate. 

- Curriculum vitae 

Actele prevăzute vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor 

cu acestea. 

Tematica şi Bibliografia de concurs: 

Tematica: 

- Organizarea şi conducerea contabilităţii 

- Contabilitatea instituţiilor publice  

- Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor publice 

- Raporturile de muncă şi drepturile personalului contractual 

- Inventarierea patrimoniului 

- Exercitarea controlului finaciar preventiv la institutiile publice 

Bibliografia de concurs: 

1. Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi 

răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor 

2. Legea nr.82/1991 a contabilităţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare 

3. Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice 

4. OMFP nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii. 

5. Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare 

6. Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 



7. Ordinul MFP nr.2332/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice referitoare la 

exercitarea controlului financiar preventiv  

8. Ordinul nr.1792/2002 privind aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 

lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi 

organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

9. HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea criteriilor 

generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 

contractuale şi a criteriilor de promovare în grade şi trepte profesionale imediat 

superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. 

10. Legea nr.53/2003,cu modificările şi completările ulterioare 

11. ORDIN Nr. 517/2016 din 13 aprilie 2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor 

module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – 

Forexebug. 

12. Legea nr.311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, republicată, cu modificările 

ulterioare. 
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