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ANUNŢ  
Primaria comunei Cârcea, judetul Dolj organizează în data de 25.01.2021, ora 10:00 

concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a postului vacant   

corespunzător funcției contractuale de execuție, cu normă întreagă de Consilier, gradul 

II, din cadrul Clubului Sportiv Cârcea. 

 

ETAPE PRIVIND DESFASURAREA CONCURSULUI 

I. Probele stabilite pentru concurs: 
-18.01.2021: termenul limită pentru depunerea dosarelor 

-proba scrisă :  25.01.2021, ora 10:00 

-proba interviu: se susţine în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii       

probei scrise 

      Probele se vor sustine  la sediul Liceului Tehnologic ”Constantina Ianculescu” din  Cârcea, 

str.Aeroportului nr.118. 

 

II. Condiţiile generale de participare la concurs  

Conditiile pentru ocuparea unei funcții publice în România sunt prevăzute la art. 3 

din HG nr.286/2011 privind Regulamentul-Cadru privind stabilirea principiilor generale de 

ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a 

criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 

contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, cu modificările și completările 

ulterioare, respectiv: 

a)are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania; 

b)cunoaste limba romana, scris si vorbit; 

c)are varsta minima reglementata de prevederile legale; 

d)are capacitate deplina de exercitiu; 

e)are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza 

adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate; 



 f)indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit 

cerintelor postului scos la concurs; 

g)nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra 

statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica 

infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu 

intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a 

intervenit reabilitarea.. 

 
III. Condiţiile specifice de participare la concurs sunt: 

-studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în 

domeniul științelor economice; 

-vechime în specialitatea studiilor: 1 an. 

 
IV.Bibliografia concursului 

1. Registrele contabile 
2. Contabilitatea institutiilor publice 
3. Principiile și regulile bugetare 
4. Principii în execuția bugetară 
5. Competențe și responsabilități în procesul bugetar 
6. Lichidarea chetuielilor bugetare 
7. Ordonanțarea cheltuielilor bugetare 
8. Plata cheltuielior bugetare 
9. Plata cheltuielilor bugetare 
10.  Organizarea și efectuarea invenarierii patrimoniului institutiilor publice 

 
V. Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele 
prevăzute de art. 6, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 privind 

Regulamentul-Cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 

temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade 

sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit 

din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:: 

a)cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice 

organizatoare; 

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa 

caz; 

c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea 

unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice 

ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica; 

d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie 

si/sau in specialitatea studiilor, in copie;" 



e)cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care 

sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza; 

 f)adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 

6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre 

unitatile sanitare abilitate; 

 g)curriculum vitae; 

          Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele 

emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii. 

           In cazul documentului prevazut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selectia 

dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente 

penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai 

tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului. 

 Actele prevazute mai sus vor fi prezentate si in original in vederea verificarii 
conformitatii copiilor cu acestea." 
   

VII. ATRIBUŢIILE PREVĂZUTE ÎN FIŞA POSTULUI corespunzătoare 

a)îndeplineşte atribuţiile specifice prevăzute de lege, referitoare la planificare, prognoza, 

executare şi evidenţierea operaţiunilor economice, financiare, patrimoniale ale instituţiei; 

b)asigura efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor contabile privind toate 

operaţiunile economice ce se efectuează în cadrul clubului; 

c)urmăreşte executarea bugetului prin încadrarea cheltuielilor în limitele prevăzute la 

fiecare articol bugetar, după aprobarea acestuia; 

d)întocmeşte situaţiile financiare, lunare, trimestriale şi anuale; 

e)asigură verificarea actelor şi a înregistrărilor notelor contabile atât în contabilitate, cât 

şi în execuţie; 

f)exercită şi răspunde de controlul financiar-preventiv propriu, conform legii; 

g)asigura aplicarea măsurilor privind integritatea patrimoniului instituţiei şi recuperarea 

pagubelor aduse acesteia; 

h)planifica şi elaborează, în conformitate cu prevederile bugetului de venituri si cheltuieli 

aprobat, necesarul lunar de credite şi monitorizează execuţia bugetară a lunii precedente; 

i)întocmeşte lunar contul de execuţie bugetară; 

j)organizează şi răspunde de activitatea de inventariere a bunurilor apartinand Clubului 

Sportiv Cârcea, în conformitate cu prevederile legale si asigură gestiunea obiectelor de 

inventar a mijloacelor fixe si mobile. 

k)coordonează şi verifica întocmirea actelor comisiilor de recepţie, inventariere, casare şi 

declasare, transferare a bunurilor; 

l)întocmeşte proiectul bugetului de venituri şl cheltuieli anual; 

m)atribuţii privind achiziţiile publice, cu respectarea prevederilor legale; 

n)răspunde de gestionarea eficientă a resurselor publice aflate la dispoziţia instituţiei; 

o)răspunde de completarea registrelor contabile, conform legislaţiei în vigoare; 

p)avizează documentaţia aferentă activităţilor spoitive, referitor la devizele estimative 

cuprinzând cheltuielile de transport, masă,cazare, taxă de înscriere în competiţie, diurna şi 

onorariul, după caz; 



q)întocmeşte ordonanţările de plată, planurile financiare, notele de fundamentare pentru 

cheltuielile necesare meciurilor disputate acasa sau în deplasare şi le supune spre aprobare 

directorului Clubului Sportiv Cârcea; 

r)repartizează pe activităţi fondurile aprobate prin buget şi creditele bugetare deschis si  

răspunde de organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare privind activitatea 

Clubului Sportiv Cârcea; 

s)urmăreşte operaţiunile privind angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor şi 

răspunde de efectuarea acestora în termen, de încadrarea plăţilor în prevederile 

bugetare,contractuale si legale; 

ş) urmăreşte debitele instituţiei şi răspunde de înştinţarea conducerii privind situatia 

acestora; 

t)centralizează şi ţine evidenţa execuţiei proiectelor sportive 

ţ) îndeplineşte atribuţiile pe linie de casierie, sens în care: 

ţl) efectuează încasări şi plăţi în numerar asigurând integritatea şi securitatea banilor 

aflaţi în posesie; 

ţ2) urmăreşte să fie decontate la timp cheltuielile curente efectuate cu ocazia diferitelor 

evenimente sportive; 

ţ3) întocmeşte registrul de casa cu documentele care reflecta operaţiunile efectuate; 

ţ4) asigura depunerea in condiţii de securitate a numerarului încasat la trezorerie; 

u)răspunde de respectarea obligaţiilor dc plată ce derivă din legile cu caracter fiscal şi de 

vărsare de către instituţie, integral şi la termenele stabilite a sumelor aferente acestor 

obligaţii; 

v)coordonează procesul de scoatere din funcţiune a mijloacelor fixe si a obiectelor de 

inventar, precum si activitatea presupusa de derularea operaţiunilor cu caracter economico-

financiar care urmeaza acestora, in conformitate cu legislaţia in vigoare; 

w)asigură salarizarea personalului, stabileşte deducerile personale de baza şi a 

drepturilor salariale în vederea calculării impozitului pe salarii, asigurarea indemnizaţilor 

sportivilor, relaţionarea cu sportivii etc.; 

x)arhivează şi păstrează toate documentele clubului, conform prevederilor legale; 

y)întocmeşte necesarul de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a 

lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; 

z)duce la îndeplinire şi alte atribuţii repartizate de directorul Clubului. 

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Primăriei comunei Cârcea, Str. 

Aeroportului, Nr. 45, în termen de 15 de zile lucrătoare de la data publicării anunţului în 

Monitorul Oficial al României,  partea a III, respectiv pana la data de 18.01.2021, ora 16:00. 

Relaţii suplimentare la tel./fax. 0251 458121, e-mail: carcea@dj.e-adm.ro. 

DATA PUBLICĂRII: 28.12.2020 
   

 

 

 


