
PRIMARIA COMUNEI TARLUNGENI 
t: 0268.365.713, 0268.365.714; f: 0268.365.072, e: primaria.tarlungeni@yahoo.com 
str. Zizinului nr. 2, sat Ta.rlungeni, com. Tarlungeni, jud. Bra~ov; co.d postal: 507220 

Aprobat Primar, 
Be~chea Severius Florin 

······~~-~~ ~ -

ANUNT 
de concurs organizat in baza art. II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea !ii completarea Legii 
nr.SS/2020 privind unele masuri pentru prevenirea !ii combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 
pentru ocuparea functiei publice de conducere, ~ef serviciu Ia Serviciul Buget Contabilitate, Impozite si 
Taxe Locale 

Comuna Tarlungeni, judetul Bra!iOV, ill baza art.II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea ~i completarea 
Legii nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea ~i combaterea efectelor pandemiei de covid -19 ~i 
conform art.618 alin.3 din OUG nr.57/2019 Codul Administrativ, organizeaza concurs de recrutare pentru 
ocuparea functiei pub lice de conducere vacanta , ~ef serviciu la Serviciul Buget Contabilitate Taxe si Impozite 
Locale ill cadrul Primariei Comunei Tarlungeni, judetul Br~ov. 
Concursul se des:ta~oara la sediul Primariei Tarlungeni , ill data de 09 decembrie 2021, ora 10,00 - proba scrisa, 
proba interviu lao data ulterioara comunicata candidatilor admi~i la proba scrisa .Conditiile generale de 
participare suntcele prevazute de art.465 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ actualizat ,respectiv: 
Conditii generate de participare: 

Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant persoana care illdepline~te 
urmatoarele conditii: 

a) are cetatenia tomiina ~i domiciliulill Romiinia; 
b) cunoa~te limb a romiina, scris ~i vorbit; 
c) arevarsta minima de 18 ani implini!i; 
d) are capacitate deplina de exercitiu; 
e) este apt din punct de vedere medical ~i psihologic sa exercite o functie publica. Atestarea starii de 

sanatate se face pe baza de examen medical de specialitate, de catre medicul de familie, respectiv pe baza de 
evaluare psihologica organizata prin intermediul unitatilor specializate acreditate ill conditiile legii; 

f) illdepline~te conditiile de studii ~i vechime ill specialitate prevazute de lege pentru ocuparea functiei 
pub lice; 

g) illdepline~te conditiile specifice, conform fi~ei postului, pentru ocuparea functiei pub lice; 
h) nu a fost condamnata pentru savfir~irea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului sau contra 

autoritatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni care impiedica ill:taptuirea justitiei, infractiuni de 
fals ori a unei infractiuni savfir~ite cu intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei publice, cu 
exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei; 

i) nu le~a fost interzis dreptul de a ocupa o functie publica sau de a exercita profesia ori activitatea in 
executarea careia a savar~it fa pta, prin hotarare judecatoreasca defmitiva, in conditiile legii; 

j) nu a fost destituita dintr-o functie publica sau nu i-a incetat contractu! individual de munca pentru 
motive disciplinare ill ultimii 3 ani; 

k) nu a fost lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia, ill conditiile prevazute de legislatia 
specifica. 

Pentru ocuparea functiei publice de conducere, candidatii trebuie sa fie absolventi cu diploma ai studiilor 
universitare de master ill domeniul administratiei publice, management sau in specialitatea studiilor necesare 
ocuparii functiei publice sau cu diploma echivalenta conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea educatiei 
nationale nr. 1/2011, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 



Conditii specifice pentru ocuparea functiei ~ef serviciu Ia Serviciul Buget Contabilitate, lmpozite si Taxe 
Locale: 

• studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in ~tiinte economice; 
• studii universitare de master in domeniul,administratiei pub lice, management sau ··in specialitatea 

studiilor necesare ocuplirii functiei publice; 
• vechime in specialitatea studiilor necesare exercitlirii functiei pub lice de conducere: minim 5 ani; 
• durata normala a timpului de lucru este de 8h!zi , respectiv 40h!saptlimfula . 

Conditii de desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei publice vacantli de ~ef serviciu la 
Serviciul Buget Contabilitate, Impozite si Taxe Locale : 
Concursul consta in: 
a) selectia dosarelor de inscriere; 
b) proba scrisa se va des:ta~ura in data de 09 decembrie 2021 ora 10,00 la sediul Primliriei Comunei 
Tlirlungeni din str. Zizinului nr. 2, sat T!irlungeni, com. Tlilungeni, jud. Bra~ov; 
c) intervievarea candidatilor se va des:ta~ura la data ulterior comunicata la sediul Primliriei Comunei 
T!irlungeni din str. Zizinului nr. 2, sat T!irlungeni, com. T!irlungeni, jud. Br~ov. 

Termen de depunere al dosarelor de concurs: Depunerea dosarelor pentru participare se face la secretarul 
comisiei de concurs in termen de 20 zile de la data publicarii,respectiv inperioada 09.11.2021-28.11.2021 la 
Compartimentul Resurse Umane la dna. Csiki Katalin, telefon.0760 238358 din cadrul Primariei Comunei 
T!irlungeni din str. Zizinului nr. 2, com. Tlirlungeni, jud.Br~ov. 

Dosarul de inscriere trebuie sa continli 
Dosarele · de inscriere se depun la sediul institutiei 
urmatoarele documente: .· 

in mod obligatoriu urmlitoarele 
~i conform art. 49 alin.l din HG 611/2008 

documente: 
vor contine 

a. formularul de tllscriere la concurs adresat conducll.torului autoritatii sau institutiei pub lice organizatoare 
b. curriculum vitae,modelul comun european; 
c. copia actului de identitate ; 
d. copiile ale diplomelor de studii , certificatelor ~i altor documente care atesta efectuarea unor 

specializliri ~i perfectionliri ; 
e. copia carnetului de munca ~i dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucratll., 

care sa ateste vechimea in munca ~i ' dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuplirii functiei 
publice; 

f. adeverintli care atesta starea de slinll.tate corespunzlitoare , eliberatll. cu eel mult 6 luni anterior dei:ullirii 
concursului de catre medicul de familie al candidatului; 

g. cazierul judiciar ; 
h. declaratia pe proprie raspundere sau adeverinta care sll. ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al 

Securitatii sau colaborator al acesteia. 

Adeverinta care atestll. starea de slinatate contine, in clar, numlirul, data, numele emitentului ~i calitatea acestuia, 
in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.Copiile de pe actele prevazute se prezintll. in copii legalizate 
sau lnsotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul 
comisiei de concurs. Formularul de inscriere prevazut in anexa nr.3 se pune la dispozitie candidatilor de catre 
autoritatea sau institutia publica organizatoare a concursului din oficiu , prin publicare pe pagina de internet a 
acesteia in format deschis, editabil, in cadrul sectiunii dedicate publicitatii concursului , sau la sediu , in locul 
special amenajat pentru . desfa~urarea de activitll.ti de informare ~i relatii pub lice, in format letric.Proba scrisa 
constll. in redactarea unei lucrliri in vederea verificlirii cuno~tintelor cu privire la cele mai relevante aspecte 
legislative in domeniul administratiei publice, la organizarea ~i functionarea serviciilor publice de interes 
local.Interviul se realizeaza conform planului de interviu intocmit in acest sens ,In care se testeazll.:abilitap ~i 
cuno~tinte impuse de functie,capacitate de analiza ~i sinteza,motivatia candidatului,comportament in situatii de 
criza, initiativa ~i creativitate,capacitatea de a lua decizii ~ide a evalua impactul acestora. 



Bibliografia, atributiile prevazute infi~a postului, precum ~i alte date necesare desta~urarii concursului din data 
de 09 decembrie 2021 se afi~eaza pe pagina de internet a Primariei Comunei Tarlungeni la sectiunea special 
creatliln acest scop. 

Actele prevazute la alin. 1lit. c),d), ~i e) vor fi prezentate ~i 1n original1n vederea verificarii conformitatii 
copiilor cu acestea. 

Bibliografie de concurs , ~ef serviciu Ia Serviciul Buget Contabilitate, Impozite si Taxe Locale: 
l.Constitutia Romdniei, republicata; 
2. Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 57/2019, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
3. Ordonanta Guvemului nr. 137/2000 privind prevenirea ~i sanctionarea tuturor formelor de discriminare, 
republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de ~anse ~i de tratament 1ntre femei ~i barbati, republicata, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare; 
5. Legea Contabilitatii nr. 82/1991 a contabilitatii- republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 
6. OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea 
contabilitatii institutiilor publice; 
7. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare; 
8. Lege a nr .227/2015 privind Codul fiscal, Titlul IX - Impozite si taxe locale, actualizata; 
9. Ordinull792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si 
plata cheltuielilor institutiilor pub lice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si 
legale cu modificarile si ·completarile ulterioare: Angajarea cheltuielilor, Ordonantarea cheltuielilor, Plata 
cheltuielilor; 
10. OMFP nr. 2634/2015 privin documentele financiar-contabile: Aspecte generale; 
11. Ordinul nr. 347112008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea ~i amortizarea activelor 
fixe corporale aflate 1n patrimoniul institutiilor publice: Cap. III Reguli privindreevaluarea activelor fixe 
apartinand domeniului public al statului sim al unitatilor administrativ-teritoriale, date in administrarea regiilor 
autonome; 
12. Ordonanta nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial ~i controlul financiar preventiv: Sectiunea a II a 
- Organizarea controlului frnanciar preventiv, Viza de control financiar propriu; 
13. O.M.F.P. nr. 923/2014 republicat, care prezinta normele metodologice generale referitoare la exercitarea 
CFP si codul specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar 
preventiv propriu. 

Nota: in vederea pregiitirii pentru concurs se vor avea in vedere exclusiv textele de acte normative in 
vigoare, precum ~i modificiirile legislative intervenite in prezenta bibliografie aferente cadrului legal 
antementionat. 

Intocm/ '\ 

insp. res~ u ane CSIKI KAT ALIN 



Anexa 3 la H.G. nr. 611/2008 
 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE 
 
Autoritatea sau instituţia publică: _______________________________________________ 
 
Funcţia publică solicitată:______________________________________________________ 
 
Data organizării concursului:___________________________________________________ 
 

Numele şi prenumele candidatului:______________________________________________ 
Datele de contact ale candidatului (se utilizează pentru comunicarea cu privire la concurs)  
Adresa:____________________________________________________________________ 
E-mail: ____________________________________________________________________ 
Telefon: ______________________________ 
Fax:       ______________________________ 

Studii generale şi de specialitate:  
Studii medii liceale sau postliceale: 

Instituţia Perioada Diploma obţinută 

   

   

Studii superioare de scurtă durată: 

Instituţia Perioada Diploma obţinută 

   

   

Studii superioare de lungă durată: 

Instituţia Perioada Diploma obţinută 

   

   

Studii postuniversitare, masterat sau doctorat: 

Instituţia Perioada Diploma obţinută 

   

   

Alte tipuri de studii: 

Instituţia Perioada Diploma obţinută 

   

   

 
Limbi străine 1): 

Limba Scris Citit Vorbit 

    

    

 
Cunoştinţe operare calculator 2): ______________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
Cariera profesională 3):        

Perioada Instituţia/Firma Funcţia Principalele responsabilităţi 
    

 

    
 

    
 

    
 



 
Detalii despre ultimul loc de muncă 4) : 
1. ________________________________________________________________________ 
 
2. ________________________________________________________________________ 
 
Persoane de contact pentru recomandări 5):    

Nume și prenume Instituţia Funcţia Număr de telefon 

    

    

    

    

 
Declarații pe propria răspundere 6) 

Subsemnatul(a) _____________________________ legitimat(ă) cu CI/BI seria _____ 
numărul ______________, eliberat(ă) de___________________la data de 
_______________,  

 
Cunoscând prevederile art.465 alin.(1) lit.i) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ cu modificările și completările ulterioare, declar pe proprie răspundere că: 
- mi-a fost 
- nu mi-a fost 

 
interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori activitatea, prin 
hotărâre judecătorească definitivă, în condițiile legii. 
 

Cunoscând prevederile art.465 alin.(1) lit. j) din OUG 57 /2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, declar pe propria răspundere că în 
ultimii 3 ani: 

- am fost    destituit(ă) dintr-o funcție publică 
- nu am fost   

și/ sau 
- mi-a încetat    contractul individual de muncă 
- nu mi-a încetat  

 
 pentru motive disciplinare. 

Cunoscând prevederile art.465 alin.(1) lit. k) din OUG 57 /2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, declar pe propria răspundere că: 
 

- am fost   
- nu am fost 

 
lucrător al Securității sau colaborator al acesteia. 
 
Acord privind datele cu caracter personal 7) 

 
Sunt de acord cu transmiterea informațiilor și documentelor, inclusiv date cu caracter 
personal necesare îndeplinirii atribuțiilor membrilor comisiei de concurs, membrilor 
comisiei de soluționare a contestaților și ale secretarului, în format electronic.  
Consimt ca instituția să solicite organelor abilitate extrasul de pe cazierul judiciar cu 
scopul angajării și, în acest sens am completat și am depus la dosar cererea pusă la 
dispoziție de instituția organizatoare a concursului, cunoscând că pot reveni oricând 
asupra consimțământului acordat prin prezenta. 
Consimt ca instituția să solicite Agenției Naționale a Funcționarilor Publici extrasul de pe 
cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de concurs/ examen în vederea 

 



promovării și, în acest sens, am completat și am depus la dosar cererea pusă la 
dispoziție de instituția organizatoare a concursului, cunoscând că pot reveni oricând 
asupra consimțământului acordat prin prezenta. 
Sunt de acord cu prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în scopuri 
statistice şi de cercetare. 
Doresc să primesc pe adresa de e-mail indicată materiale de informare şi promovare cu 
privire la activitatea instituţiei şi la domeniul funcţiei publice.  

 
 Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art.326 din Codul penal cu 
privire la falsul în declaraţii, că datele furnizate în acest formular sunt adevărate. 
 
 
Data____________________ 
Semnătura_______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Se vor trece calificativele  "cunoștințe de bază",  "bine" sau  "foarte bine"; calificativele menţionate corespund, 
în grila de autoevaluare a Cadrului european comun de referință pentru limbi străine, nivelurilor "utilizator 
elementar",  "utilizator independent" și, respectiv,  "utilizator experimentat".  
2) Se va completa cu indicarea sistemelor de operare, editare sau orice alte categorii de programe IT pentru 
care exista competențe de utilizare, precum și, dacă este cazul, cu informații despre diplomele, certificatele sau 
alte documente relevante care atestă deținerea respectivelor competente. 
3) Se vor menționa în ordine invers cronologică informațiile despre activitatea profesională anterioară. 
4) Se vor menționa calificativele acordate la evaluarea performanțelor profesionale în ultimii 2 ani, dacă este 
cazul. 
5) Vor fi menționate numele și prenumele, locul de muncă, funcția și numărul de telefon. 
6) Se va bifa cu  "X" varianta pentru care candidatul își asumă răspunderea declarării. 
7) Se va bifa cu  "X", în cazul în care candidatul este de acord; în comunicarea electronică va fi folosită adresa 
de e-mail indicată de candidat în prezentul formular, iar modelul cererii de consimțământ pentru solicitarea 
extrasului de pe cazierul judiciar cu scopul angajării sau, după caz, extrasul de pe cazierul administrativ cu 
scopul constituirii dosarului de concurs/examen în vederea promovării se pune la dispoziție candidatului de 
către instituția organizatoare a concursului. 
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