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ANUNŢ 

 

Ministerul Educaţiei Naţionale organizează concurs de recrutare în vederea ocupării unei 

funcții publice de execuție vacante de expert clasa I grad profesional principal, existentă în 

cadrul aparatului propriu al Ministerului Educației Naționale – Direcția Generală Economică – 

Direcția Financiar Contabilitate – Serviciul Contabilitate. 

 

Condiţiile de desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie 

vacante menționate anterior: 

- locul organizării concursului de recrutare: sediul Ministerului Educației Naționale din 

Bucureşti, str. General Berthelot, nr. 28 - 30, sector 1, după cum urmează: 

a.) în data de 28.08.2017, ora 10.00 – proba scrisă; 

b.) în conformitate cu prevederile art.56 alin.(1) din H.G. nr.611/2008, cu 

modificările şi completările ulterioare, interviul se va susţine într-un termen de maximum 

5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. 

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune în termen de 20 zile de la data publicării 

în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, la sediul Ministerului Educației Naționale din 

Bucureşti, str. General Berthelot, nr. 28 - 30, sector 1, et.1, camera 35, între orele 0800 – 1630 

(luni-joi), 0800 – 1400 (vineri), respectiv până la data de  16.08.2017, inclusiv. 

 

Condiţii generale: 

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea             

nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare 

Condiţii specifice: 

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, 

absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în științe economice; 

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 5 ani; 

- cunoștințe operare PC atestate prin certificat sau diplomă. 
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Bibliografia  pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de expert clasa I grad 

profesional principal 

1. H.G nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale; 

2. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

3. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, republicată; 

4. Legea nr. 82/1991 -  Legea contabilității republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

5. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare; 

6. OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 

lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice și instrucțiunile de 

aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare; 

7. OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și 

conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice 

și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare; 

8. OMFP nr. 1954/2005 pentru aprobarea clasificației indicatorilor privind finanțele publice, 

cu modificările și completările ulterioare; 

9. Legea nr. 1/2001 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare; 

10. Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pe 2016; 

11. OMFP pentru întocmirea și depunerea situațiilor financiare nr. 82/2016; 

12. OMFP nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor 

de venituri și cheltuieli ale unor instituții publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

13. O.U.G. 119/1999  privind auditul intern și controlul financiar preventiv, cu modificările 

și completările ulterioare; 

14. OMFP 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la 

exercitarea controlului preventiv; 

15. Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiunilor de casă; 

16. H.G. 552/1991 privind Normele de organizare în țară a acțiunilor de protocol, cu 

modificările și completările ulterioare; 
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17. O.U.G. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul 

instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările 

ulterioare; 

18. OMFP nr. 1487/2003 pentru Normele metodologice privind reevaluarea și amortizarea 

activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice; 

19. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, construirea de garanții și răspunderea 

în legătură cu gestionarea bunurilor organizațiilor socialiste; 

20. H.G. nr. 2139/30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și 

duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe.  

 

Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din 

Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea 

carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare: 

 formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 copia actului de identitate; 

 copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 

 copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă 

şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; 

 cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu 

obligaţia de a se completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul 

desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost 

declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ 

de numire). 

 adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; 

 declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi 

de poliţie politică. 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de 

documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul 

comisiei de concurs.  
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Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Ministerului Educației Naționale din Bucureşti, 

str. General Berthelot, nr. 28 - 30, sector 1, et.1, camera 35, între orele 0800 – 1630 (luni-joi), 0800 

– 1400 (vineri) şi la nr. de telefon: 021/405.62.62. 

 

 Afișat astăzi, 25.07.2017, ora 11.45, la sediul Ministerului Educației Naționale. 

 

 

 

 

 

SECRETAR GENERAL 

DĂNUȚ GHICAN 

 

 

 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ 

DIRECTOR GENERAL 

MIHAI PĂUNICĂ 

 

 

 

 

 

 


