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Muzeul Judetean de lstorie Bragov organizeazd concurs de recrutare pentru ocuparea pe
perioadd nedeterminatd a unui post contractual vacant de conducere, de:
$ef birou 5U - in cadrul compartimentului financiar-contabilitate;

a

ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidalii trebuie sd
indeplineasci urmdtoarele condilii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat
Pentru

prin Hotd16rea Guvernului nr. 286 din 23 martie
u

2OL1.,

cu modificdrile gi completdrile

lterioa re:

a) are cet5lenia rom6n5,

cetdlenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau

a

statelor aparlindnd Spatiului Economic European ;i domiciliul in Rom6nia;

b)

cunoagte limba rom6n5, scris 5ivorbit;

c)

are vdrsta minimd reglementatd de prevederile legale;

d)
e)

are capacitate deplind de exercitiu;
are o stare de sdnitate corespunzdtoare postului pentru care candideaz5, atestati

pe baza adeverinlei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitdtile
sanitare abilitate;

f)

indeplinepte condiliile de studii gi, dupi caz, de vechime sau alte condilii specifice

potrivit cerintelor postului scos la concurs;

c)

nu a fost condamnatd definitiv pentru sSv6rgirea unei infracliuni contra umanitdtii,

contra statului ori contra autorit5{ii, de serviciu sau in legdturd cu serviciul, care

impiedici infdptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruplie sau a unei
infracliuni siv6rgite cu inten!ie, care ar face-o incompatibilS cu exercitarea funcliei,
cu exceplia situatieiin care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare

in

vederea participirii

la

concurs

gi a ocupdrii

func!iei

contractuale sunt:

$ef birou, Sll

.
o
.

studii superioare economice;
c€l pu!in 7 ani experien!5 in contabilitate publicd;
dovada oblinerii certificatului de atestare a cunogtinlelor dob6ndite in domeniul

Sistemului European de Conturi (S.E.C.);

o
.

cuno$tinle de operare pe calculator: nivel avansat;
limba englezS, nivel mediu.

Concursul se va organiza conform calendarului urmdtor:

o
o
o
o

23-27 noiemQrie 2020: depunerea dosarelor;
27 noiembrie 2020, ora L2,00: termenul limitd de depunere a dosarelor;
07 decembrie 2020, ora 10,00: proba scrisS;
09 decembrie 2020, ora L0,00: interviul.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a
unui post vacant sau temporar vacant corespunzitor funcliilor contractuale si a criteriilor de
promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din
sectorul bugetar plStit din fonduri publice, pentru inscrierea la concurs candidalii vor prezenta
un dosar de concurs care va contine urmitoarele documente:

t.

cererea de inscriere la concurs adresati conducitorului autorit5lii sau instituliei
publice organizatoare;

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestd identitatea,

potrivit

legii, dupi caz;

3. copiile

documentelor care sd ateste nivelul studiilor 5i ale altor acte care atestd
efectuarea unor specializdri, precum gi copiile documentelor care atestd

indeplinirea condiliilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institulia
publicS;

4.

carnetul de muncS sau, dupd caz, adeverinlele care atestd vechimea in munc5, in
meserie gi/sau in specialitatea studiilor, in copie;

5. cazierul judiciar sau o declaratie

pe propria rispundere cd nu are antecedente

penale care s5-lfac5 incompatibil cu funclia pentru care candideazS;

6. adeverin!5 medicalS care s5 ateste starea de sindtate corespunzStoare eliberatd cu
cel mult 6 luni anterior derulSrii concursului de cdtre medicul de familie al
candidatului sau de cdtre unitSlile sanitare abilitate;

7. curriculum vitae.
8. alte documente relevante pentru desfSgurarea concursului.
Adeverinla care atestd starea de sinState con{ine, in clar, numSrul, data, numele emitentului
gi calitatea acestuia, in

formatul standard stabilit de Ministerul SindtSlii.

in cazul in care candidatul depune o declaralie pe proprie rdspundere cd nu are antecedente
penale, in cazul in care este declarat admis la selectia dosarelor, acesta are obligalia de a
completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai t6rziu p6nd la data
desfS5urdrii primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii 5i carnetul de muncd sau, dupd caz,

adeverintele care atestd vechimea vor

conformititii copiilor cu acestea.
Bibliografia gi tematica vor

fi

fi

afisate

prezentate gi

la

in

original

sediul instituliei

in

gi

vederea verificSrii

postate pe site-ul

www. brasovistorie. ro.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Muzeului Judelean de lstorie Bragov, str. Nicolae
Bilcescu nr.67

-

etaj l, telefon: 0268/472350 sau email: office@brasovistorie.ro

BIBLIOGRAFIA $I TEMATICA

1
L
2.

TEMATICA

Finanlarea instituliilor publice. Cadru general, principiile gi procedurile privind formarea,
administrarea, angajarea gi utilizarea fondurilor publice. ParticularitSli ale finantdrii
insitiuliilor publice de culturS.
Bugetul de veniturigicheltuielisi execulia bugetard la institutiile publice de culturS.

Principiile de bazd ale elaboririi ;i execu!iei bugetului, etapele elaborSrii, mecanismul
aprobdrii bugetului in instituliile publice finanlate din bugetul local, execulia bugetarS.
Clasificalia bugetarS.

3.

Angajarea, lichidarea, ordonanlarea gi plata cheltuielilor instituliilor publice. Organizarea,
evidenla 9i raportarea angajamentelor bugetare gi legale.

4.

Contabilitatea instituliilor publice. Principii de bazd ale contabilitSlii, particularitSli privind
organizarea contabilitSlii la instituliile publice, reglementdri contabile specifice.

5.

ModalitSli de organizare a activitSliifinanciar contabilein instituliile publice de culturS.

6.

Controlul financiar preventiv la instituliile publice. Obiectivele, organizarea gi regimul
acorddrii vizei de control financiar preventiv.

7.

lnventarierea patrimoniului. Cadrul legal, inregistrarea, scoaterea
valorificarea, declasarea ;i casarea bunurilor;

8.

Achizilii publice. Cadru general, procedurile pentru atribuirea contractului de achizilie
publicS, dosarul achiziliei publice. Modalit;ti de achizilie publicS: cererea de ofert5,
licitaIia publicS;

9.

Gestionarea si constituirea bazelor de date.

L0, lmplementarea sistemului nalional

de

din

funcliune,

-

raportare
FOREXEBUG. Reguli privind
gi
inregistrarea, modificarea revocarea accesului la funclionalitdlile sistemului nalional de
raportare - Forexebug prin "Punctul Unic de Acces" al entitdtilor.

2
t.

BIBLIOGRAFIE
Legea 273/2000 privind finantele publice locale cu modificdrile 9i completdrile ulterioare;
Legea contabilitSlii nr.8211991, republicatS, cu modificirile gi completdrile ulterioare;

2.
3. Ordinul nr. t9L7/2005
4.

pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea 5i
conducerea conta.bilititii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institu!iile publice gi
instructiunile de aplicare a acestuia.
OMFP nr. L79212O02 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,
lichidarea, ordonanlarea 5i plata cheltuielilor instituliilor publice, precum gi organizarea,
evidenta 5i raportarea angajamentelor bugetare gi legale, cu completdrile gi modificdrile
u

lte rioa re;

5. OG nr. ttg/L999
6.

privind auditul intern gi controlul financiar-preventiv, cu modificdrile 5i
completdrile u lterioare;
HGR nr. 84L/L995 privind procedurile de transmitere fird platd gi de valorificare a
bunurilor institutiilor publice, cu modificirile 5i completdrile ulterioare;

7. Ordinul

nr.923/20L4 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la
exercitarea controlului financiar preventiv gi a Codului specific de norme profesionale

pentru persoanele care desfSgoard activitatea de control financiar preventiv propriu;
8. OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea gi efectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor gi capitalurilor proprii;
9. Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garan!ii 5i rdspunderea
in legdtura cu gestionarea bunurilor, cu modificirile gi completdrile ulterioare;
10. OG nr. 81,/2003 privind reevaluarea gi amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul
institutiilor publice, cu completdrile 5i modificdrile ulterioare;
11. HGR nr. 276/20L3 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, cu completdrile

gi

modificdrile ulterioare;
!2. OG nr. 80/2001 privind stabilirea de normative pentru instituliile publice, cu modificirile
completirile ulterioare;

5i

L3, Legea nr.98/2016 privind achizi![ile publice, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare;
L4. Hoti16rea Guvernului nr. 39512Ot6 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordului-cadru din
Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificdrile gi completSrile ulterioare;
L5. Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modificirile gi completSrile ulterioare;

Ordin 195412005 - pentru aprobarea Clasificatiei indicatorilor privind finanlele publice;
L7, Ordin 202L/2013 - pentru modificarea gi completarea Normelor metodologice privind
organizarea gi conducerea contabilit;tii institutiilor publice, Planul de conturi pentru
institutiile publice 5i instructiunile de aplicare a acestuia; aprobate prin Ordinul ministrului
finantelor publice nr. 1.9L7 /2005;
1-6.

18.

Ordin nr. 20tL/201-3 pentru modificarea formularului "Cerere pentru deschiderea

de

credite bugetare";
1-9. Ordin MFP nr. 517/20LG pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac
parte din procedura de functionare a sistemului nalional de raportare - Forexebug cu

modificirile gi completirile ulterioare;
20. Ordin nr.2634/2015 privind documentele financiar

- contabile;
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