
                                        
  
Nr.2729 din 23.07.2021 
 
 
 ANUNȚ  
 
 

Primăria comunei Siliștea, județul Constanța organizează concurs de recrutare pentru 
ocuparea funcției publice de execuție vacante de Inspector, clasa I, grad profesional asistent 
din  cadrul Compartimentului contabilitate, finanțe, impozite si taxe locale, pe perioadă 
nedeterminată. 

Concursul se organizează în conformitate cu prevederile ale art.II  din Legea nr.203/2020 
pentru modificarea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, prevederile art. 464, art.617, 
alin.(2), art.618 alin. (1), lit.”b” din Codul administrativ adoptat prin Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art.39 din 
Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea 
carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare 

Durata timpului de muncă este durată normală, respectiv 8 ore/zi, 40 ore/săptămână; 
Concursul se va organiza la sediul Primăriei comunei Siliștea, str. Primăriei, nr.121, și va 

consta în 3 etape succesive, după cum urmează: 
- selecția dosarelor de înscriere; 
- proba scrisă – în data de 25.08.2021, ora 10:00; 
- proba de interviu – în data de  30.08.2021, ora 10:00 
În vederea participării la concurs și a ocupării funcției publice, candidații trebuie să 

îndeplinească condițiile generale prevăzute de art.465, alin.(1) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv: 

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România; 
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi; 
 d) are capacitate deplină de exerciţiu; 
 e) este apt din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică. Atestarea 

stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie, 
respectiv pe bază de evaluare psihologică organizată prin intermediul unităţilor specializate 
acreditate în condiţiile legii; 

 f) îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru 
ocuparea funcţiei publice; 

g) îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice; 
 h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului 

sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea 
justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu 
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exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-
condamnatorie sau dezincriminarea faptei; 

i) nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori 
activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în 
condiţiile legii; 

j) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă 
pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani; 

k) nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de 
legislaţia specifică. 

Condiţiile specifice de participare la concurs sunt: 
a) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul 

ştiinţe economice, specializarea contabilitate şi informatică de gestiune sau finanţe şi bănci; 
 b) Minim 1 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice. 
Dosarele de concurs se vor depune la sediul Primăriei comunei Siliștea în perioada 23 

iulie-11 august 2021 și trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art.49 
din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi 
dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, respectiv: 

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr.611/2008, modificată și 
completată; 

b) curriculum vitae, modelul comun european; 
c) copia actului de identitate; 
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea 

unor specializări şi perfecţionări; 
e) copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada 

lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea 
postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei; 

 f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 
6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; 

g) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în 
cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii specifice 
care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară; 

 h) cazierul judiciar; 
i) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din 

formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau 
colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică. 

Copiile de pe actele solicitate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele 
originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de 
concurs. 

Persoană de contact: Septar Elmaz – secretarul comisiei se concurs, inspector în cadrul 
Compartimentului Compartimentului contabilitate, finanțe, impozite si taxe locale, tel./fax 
0214/820449, e-mail: primaria_silistea@yahoo.com 

 
 

PRIMAR, 
SOARE MIHAI 

 
 



 
  

                                        
  
 

BIBLIOGRAFIE  
pentru concursul  privind  ocuparea funcției  publice de executie 

vacantă de Inspector, clasa I, grad profesional asistent -  
Compartiment contabilitate, finanțe, impozite si taxe locale 

 

 
1. Constitutia României – actualizată și republicată; 
2. O.U.G nr. 57 din 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

-  titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019,   cu modificările şi 
completările ulterioare; 

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

5.Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
6.Legea nr.500/2002 privind finațele publice, cu modificările și completările ulterioare ; 
7.Legea nr.82/1991 - Legea contabilității, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 
8.Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar 

preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
9.O.M.F.P. nr.934/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la 

exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru 
persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare; 

10.O.M.F.P. nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 
lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi 
raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare; 

11. O.M.F.P. nr.2634/2015 privind documentele financiar-contabile; 
12. O.M.F.P. nr.517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte 

din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug, cu modificările și 
completările ulterioare; 

13. Ordonanţa Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate 
în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 
 
 

Notă: La studierea actelor normative din bibliografie candidații vor avea în vedere toate 
modificările și completările intervenite până la data depunerii dosarelor de concurs 
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TEMATICĂ : 
 

1. Constitutia României – actualizată și republicată – Drepturile și libertățile fundamentale, 
Autoritățile publice; 

2. O.U.G nr. 57 din 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare 
-  titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019,   cu modificările şi 
completările ulterioare-integral; 

3. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 
discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare- integral; 

4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare - integral; 

5.Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
6.Legea nr.500/2002 privind finațele publice, cu modificările și completările ulterioare - 

integral ; 
7.Legea nr.82/199 - Legea contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

- integral; 
8.Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar 

preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare - integral; 
9.O.M.F.P. nr.934/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la 

exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru 
persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare - integral; 

10.O.M.F.P. nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 
lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi 
raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare - integral; 

11. O.M.F.P. nr.2634/2002 privind documentele financiar-contabile - integral; 
12. O.M.F.P. nr.517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte 

din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug, cu modificările și 
completările ulterioare - integral; 

13. Ordonanţa Guvernului nr.81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate 
în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare - integral; 
 

: 
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ATRIBUŢIILE POSTULUI: 
 
- Verifică numerarul din casă şi stabileşte suma încasărilor în ziua curentă, solicitând 

întocmirea monetarului; 
- Întocmeşte Balanţa de verificare pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a 

operaţiunilor efectuate lunar; 
- Periodic (lunar, trimestrial, anual – perioade stabilite prin ordin MF) întocmeşte Bilanţul 

contabil şi contul de execuţie, documente ce se depun la Direcţia Generală a Finanţelor Publice, 
după ce au fost vizate de trezoreria ce deserveşte instituţia; 

- Primeşte datele de la compartimentele funcţionale privind necesarul de sume pentru 
desfăşurarea în bune condiţii a activităţii pe durata unui exerciţiu financiar. Pe baza acestor date 
elaborează proiectul bugetului aferent unui exerciţiu financiar; 

- Formulează cereri către Consiliul Judeţean, solicitând sume preluate de la bugetul 
consolidat, în vederea stabilirii nivelului cheltuielilor ce vor fi înscrise în proiectul de buget; 

- Întocmeşte Note de Fundamentare pentru rectificarea  bugetului funcţie de venituri, 
necesităţi şi priorităţile impuse în derularea activităţii administraţiei publice, propunând spre 
aprobare Consiliului Local proiectul de buget;î 

- În calitate de compartiment de specialitate întocmeşte Raport, anexă la proiectul de buget, 
prezentând nivelul veniturilor înscrise în proiectul de buget pe surse şi repartizarea cheltuielilor pe 
capitole şi subcapitole, motivând nivelul fiecărei cheltuieli înscrise în fiecare capitol; 

- La sfârşitul exerciţiului financiar întocmeşte raport, în care va fi prezentat cuantumul 
veniturilor, comparativ cu nivelul lor înscris în bugetul aprobat, cât şi realizarea cheltuielilor pe 
capitole şi subcapitole, comparativ cu cele înscrise în buget. Raportul va fi prezentat Consiliului 
Local pentru a fi aprobată descărcarea de gestiune a exerciţiului financiar al anului care s-a sfârşit; 

- Pe baza listelor de pontaj întocmeşte statele de plată pentru: 
            a)   salariaţii primăriei; 
            b)   consilieri; 
            c)   sume plătite cu titlu de ajutoare sociale; 
            d)   sume plătite cu titlu de ajutoare acordate producătorilor agricoli; 
            e)   alte sume datorate unor persoane fizice ce nu sunt de natură salaria 

- Întocmeşte Ordine de plată pentru sume reprezentând impozite, taxe şi alte contribuţii 
datorate bugetelor, efectuând plata către bugetele respective; 

- Primeşte Note de Fundamentare întocmite de compartimentele funcţionale ce solicită sume 
în vederea angajării unei cheltuieli, aprobate de ordonatorul de credite, document pe baza căruia 
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se completează formularele impuse de O.M.F.P. nr.1792/2002 privind angajarea şi lichidarea unor 
cheltuieli, Dispoziţia de plată către casierie, document în baza căruia se eliberează suma 
solicitată; 

- La primirea documentelor (factură, bon fiscal, NIR, bon de consum) întocmite de 
compartimentul ce a solicitat şi a efectuat cheltuiala, verifică corespondenţa dintre suma eliberată 
anterior din casierie şi cea înscrisă în documentele ce atestă cheltuiala, întocmind Nota contabilă 
sau operând cheltuiala în evidenţa financiar-contabilă, conform clasificării bugetar; 

- În situaţia în care angajarea unei cheltuieli s-a făcut din bani personali sau nu a fost achitată 
sume necesară, compartimentul ce a efectuat cheltuiala, pentru a-şi recupera suma va prezenta 
compartimentului financiar-contabil următoarele documente: 

a) Notă de fundamentare aprobată de ordonatorul de credite; 
b) Documentul prin care se face schimbul transferului de proprietate (factură, bon fiscal) sau 

realizarea serviciului (factură); 
c)  NIR şi bonul de consum, sau procesul-verbal de recepţie a lucrării. 
Pe baza acestor documente, compartimentul financiar-contabil va întocmi: 
■Dispoziţia de plată către casierie, în vederea recuperării sumei; sau 
■Ordin de plată către trezorerie pentru achitarea sumei înscrise în documente; 
■Completează documentele impuse de OMFP nr.1752/2002 privind angajarea şi lichidarea 

unor cheltuieli; 
■Întocmeşte nota contabilă; sau 
■Operează cheltuiala în evidenţa contabilă, conform clasificaţiei bugetare. 
- Răspunde de exercitare, în condiţiile legii, a controlului financiar preventiv pentru mijloacele 

proprii; 
- Efectuează zilnic controlul unităţilor finanţate de la buget şi a casieriei Primăriei, informând 

conducătorul unităţii în cazul constatării unor abateri de la disciplina financiară şi ia măsuri 
corespunzătoare pentru recuperarea pagubelor; 

- Răspunde de organizarea şi desfăşurarea lucrărilor de inventariere, de valorificarea 
inventarierii, precum şi de întocmirea formelor legale privind casarea şi declasarea bunurilor de 
inventar, face propuneri pentru recuperarea pagubelor cauzate;  

- Întocmeşte propuneri privind virările de credite bugetare, modificările de alocaţii trimestriale, 
de deblocare a  creditelor bugetare rămase nefolosite, precum şi planul suplimentar de venituri şi 
le supune spre aprobare; 

- Verifică, din punct de vedere economic, toate contractele încheiate de Primărie şi terţi; 
- Ia măsuri pentru gospodărirea raţională a energiei electrice, a hârtiei, a rechizitelor şi a altor 

materiale, precum şi de reducere a cheltuielilor telefonice; 
- Face propuneri privind planul de investiţii şi repartiţii pentru bunuri imobile, precum şi pentru 

celelalte mijloace fixe aflate în administrarea Primăriei, urmăreşte lucrările respective şi participă la 
recepţia lucrărilor;  

- Se îngrijeşte de întocmirea contractelor de închiriere a imobilelor proprietate de stat şi 
urmăreşte încasarea chiriei; 

- Întocmeşte propuneri pentru planul de aprovizionare cu materiale de întreţinere, inventar 
gospodăresc şi rechizite de birou pentru aparatul propriu al Primăriei; 

- Întocmeşte ordine de plată în vederea virării lunare a contribuţiei de asigurări sociale şi 
contribuţia pentru pensia suplimentară; 

- Păstrează, eliberează şi conduce evidenţa chitanţierelor şi asigură păstrarea documentelor 
privind încasările şi vărsămintele; 

- Păstrează şi gestionează evidenţa imprimatelor cu regim special; 
- Verifică documentele de bancă în vederea ridicării numerarului necesar plăţilor prin casă; 
- Se ocupă de încheierea abonamentelor de presă şi alte publicaţii necesare Primăriei şi 

urmăreşte primirea cu regularitate a acestora; 



- Răspunde de gestionarea numerelor și seriilor facturilor  emise pentru încasarea creanțelor 
bugetului local; 

- Formulează răspunsuri la adresele primite pe domeniul său de activitate şi le semnează 
împreună cu primarul şi secretarul comunei; 

 
Atribuții implementare proiect „Dotare Școală Țepeș Vodă, comuna Siliștea, cu 

echipamente specifice pentru realizare program școlar tip after-school: 
 
- verifică organizarea evidentei contabile și a inregistrarilor finaciare, conform      cerintelor 

finantatorului; 
- verifica intocmirea și transmiterea tuturor documentelor necesare pentru obtinerea 

rarnburasarii sumelor cheltuite, precum si utilizarea acestora in functie de conditiile finantatorului; 
- verifica intocmirea tuturor documentelor necesare realizarii  la  timp  a  platilor  si  a  altor  

operatiuni financiare din acest proiect, in functie de conditiile finantatorului; 
- verifica   respectarea   costurilor   cu   privire   la costurile eligibile si neeligibile; 
- asiqura respectarea, in toate fazele implernentarii proiectului, a prevederilor cuprinse  in  

Cererea de Finantare referitoare la asigurarea  conforrnitatii cu Politicile Uniunii Europene si 
nationale privind managementul financiar, egalitatea de sanse, dezvoltarea durabila, informarea 
si publicitatea; 

- raspunde de elaborarea rapoartelor financiare intermediare si finale 
 

 
 

 
 
 
 

 
 



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 străine1): 

Limba  Scris  Citit  Vorbit  

        

        

        
 

Cunoştinţe operare calculator2): 

Cariera profesională3): 

Perioada  Instituţia/Firma  Funcţia  
Principalele 

responsabilităţi  

        

        

        

 

Detalii despre ultimul loc de muncă4): 
1. . . . . . . . . . 
2. . . . . . . . . . 

Persoane de contact pentru recomandări5): 

Nume şi prenume  Instituţia  Funcţia  Număr de telefon  

        

        

        

 

Declaraţii pe propria răspundere6) 
Subsemnatul/a, . . . . . . . . . ., legitimat/ă cu CI/BI, seria . . . . . . . . . ., numărul . . . . . . . . . ., 

eliberară de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . . 

cunoscând prevederile art. 465 alin. (1) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe 

propria răspundere că: 

- mi-a fost  

- nu mi-a fost  

interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea, prin 

hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii. 

 

Cunoscând prevederile art. 465 alin. (1) lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că în ultimii 

3 ani: 



- am fost              destituit/ă dintr-o funcţie publică, 

- nu am fost  

şi/sau 

- mi-a încetat              contractul individual de muncă 

- nu mi-a încetat  

pentru motive disciplinare. 

 

Cunoscând prevederile art. 465 alin. (1) lit. k) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că: 

- am fost  

- nu am fost  

lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia 

specifică.7) 

 

Cunoscând prevederile art. 4 pct. 2 şi 11 şi art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) 

2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia 

persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 

circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 

protecţia datelor), în ceea ce priveşte consimţământul cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal8), declar următoarele: 

 

- îmi exprim consimţământul  

- nu îmi exprim consimţământul  

cu privire la transmiterea informaţiilor şi documentelor, inclusiv datelor cu caracter personal 

necesare îndeplinirii atribuţiilor membrilor comisiei de concurs, membrilor comisiei de 

soluţionare a contestaţiilor şi ale secretarului, în format electronic; 

 

- îmi exprim consimţământul  

- nu îmi exprim consimţământul  

ca instituţia organizatoare a concursului să solicite organelor abilitate în condiţiile legii 

extrasul de pe cazierul judiciar cu scopul angajării, cunoscând că pot reveni oricând asupra 

consimţământului acordat prin prezenta; 

 

- îmi exprim consimţământul  

- nu îmi exprim consimţământul  

ca instituţia organizatoare a concursului să solicite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 

extrasul de pe cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de concurs/examen în 

vederea promovării, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin 

prezenta;*) 

 

- îmi exprim consimţământul  

- nu îmi exprim consimţământul  

cu privire la prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în scopuri statistice şi de 

cercetare; 

 

- îmi exprim consimţământul  

- nu îmi exprim consimţământul  

să primesc pe adresa de e-mail indicată materiale de informare şi promovare cu privire la 

activitatea instituţiei organizatoare a concursului şi la domeniul funcţiei publice. 



 

    Cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe 

propria răspundere că datele furnizate în acest formular sunt adevărate.  

Data . . . . . . . . . . 

Semnătura . . . . . . . . . .  

 
*) Se completează doar de către candidaţii la concursul de promovare pentru ocuparea unei 

funcţii publice de conducere vacante. 

1) Se vor trece calificativele "cunoştinţe de bază", "bine" sau "foarte bine"; calificativele 

menţionate corespund, în grila de autoevaluare a Cadrului european comun de referinţă pentru 

limbi străine, nivelurilor "utilizator elementar", "utilizator independent" şi, respectiv, 

"utilizator experimentat". 

2) Se va completa cu indicarea sistemelor de operare, editare sau orice alte categorii de 

programe IT pentru care există competenţe de utilizare, precum şi, dacă este cazul, cu 

informaţii despre diplomele, certificatele sau alte documente relevante care atestă deţinerea 

respectivelor competenţe. 

3) Se vor menţiona în ordine invers cronologică informaţiile despre activitatea profesională 

actuală şi anterioară. 

4) Se vor menţiona calificativele acordate la evaluarea performanţelor profesionale în ultimii 

2 ani de activitate, dacă este cazul. 

5) Vor fi menţionate numele şi prenumele, locul de muncă, funcţia şi numărul de telefon. 

6) Se va bifa cu "X" varianta de răspuns pentru care candidatul îşi asumă răspunderea 

declarării. 

7) Se va completa numai în cazul în care la dosar nu se depune adeverinţa care să ateste lipsa 

calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, emisă în condiţiile prevăzute de 

legislaţia specifică. 

8) Se va bifa cu "X" varianta de răspuns pentru care candidatul optează; pentru comunicarea 

electronică va fi folosită adresa de e-mail indicată de candidat în prezentul formular.  
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