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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI                             

REPUBLICII, NR.13 

Nr. 10348  din 28.04.2022        

 

 

ANUNŢ 

privind organizarea concursului pentru ocuparea a 4 funcţii publice vacante de execuție  

din aparatul de specialitate al primarului municipiului Fălticeni.  

 

 
Primăria municipiului Fălticeni organizează concurs de recrutare în data de 30.05.2022, ora 10,00 

(proba scrisă) şi în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise - interviul, la sediul 

Primăriei, pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante din aparatul de specialitate al 

primarului municipiului Fălticeni: 

-  două funcții publice vacante de execuție de inspector, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul 

Serviciului financiar-contabilitate; 

-  funcția publică vacantă de execuție de inspector, clasa I, gradul profesional superior din cadrul 

Compartimentului persoane cu handicap / Direcția de Asistență Socială; 

-  funcția publică vacantă de execuție de inspector, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Biroului de 

management al proiectelor / Direcția Dezvoltare Locală. 

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 465 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ și următoarele condiții specifice de studii și vechime : 

• pentru funcțiile publice de inspector, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Serviciului financiar-

contabilitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licență sau echivalentă, într-unul din 

domeniile de licență: economie, contabilitate sau finanțe și o vechime de minim 1 an în specialitatea 

studiilor; 

• pentru funcția publică de inspector, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Compartimentului 

persoane cu handicap: studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în 

domeniul de licență asistență socială și o vechime de minim 7 ani în specialitatea studiilor; 

• pentru funcția publică de inspector, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul Biroului de 

management: studii universitare de licenţă absolvite cu diploma de licență sau echivalentă într-unul din 

domeniile de licență: ingineria sistemelor; calculatoare și tehnologia informației; inginerie industrială 

sau inginerie și management și o vechime de minim 1 an în specialitatea studiilor. 

 Dosarul de înscriere se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de 

internet a Primăriei municipiului Fălticeni și pe site-ul A.N.F.P, respectiv în perioada: 28 aprilie – 17 mai 

2022, la sediul Primăriei municipiului Fălticeni şi trebuie să conţină următoarele documente: 

 formularul de înscriere, conform anexei nr.3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;  

 copia actului de identitate; 

 copiile diplomelor de studii şi alte altor acte care atestă efectuarea unor cursuri / specializări; 

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

specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; 

 adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior 

derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;  

 declarative pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie 

politică; 

 cazierul judiciar;  

 curriculum vitae. 

Copiile se prezintă însoţite de documente originale, pentru a se certifica pentru conformitate cu 

originalul de către secretarul comisiei de concurs. 

 

o Bibliografia/tematica este următoarea: 

• Bibliografie comună: 

➢ Constituţia României, republicată; 

➢ O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

➢ Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

➢ Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare. 
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Tematica comună: 

1.   Constituţia României, republicată - integral 

 

2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

• Partea a III-a ”Administrația publică locală”, Titlul I ”Dispoziții generale”; Titlul II ”Descentralizarea” 

(Capitolul I și Capitolul II); Titlul III ”Regimul general al autonomiei locale; Titlul V ”Autoritățile 

administrației publice locale”;  

• Partea a V-a, Titlul I ”Exercitarea dreptului de proprietate publică a statului sau a unităților 

administrativ-teritoriale” 

• Partea a VI-a, Titlul I ”Dispoziții generale” 

• Partea a VI-a, Titlul II ”Statutul funcționarilor publici”. 

 

3. Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare - integral; 

 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare - integral; 

 

 

• Bibliografie / Tematica selectivă: 

 

- Pentru funcțiile publice de execuție de inspector din cadrul Serviciului financiar-contabilitate: 

BIBLIOGRAFIE: 

1. Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

2. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare; 

3. Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată; 

4. Norme Metodologice privind angajarea, lichidarea, ordinanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, 

precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, aprobate prin OMFP 

1792/2002; 

5. O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată; 

6. ORDIN nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor propria; 

7. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, (M.O. nr. 390/2016), cu modificările şi completările 

ulterioare; 

8. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, (M.O. nr. 392/2016), cu 

modificările şi completările ulterioare;  

9. Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu 

gestionarea bunurilor, cu modificările si completările ulterioare;  

10. Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor 

publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul 

serviciului, (M.O. nr. 797/2018); 

11. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice 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 (M.O. nr. 37/2002), cu modificările şi completările 

ulterioare; 

12. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1917/2005 privind aprobarea normelor metodologice privind 

organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţiile publice şi 

instrucţiunile de aplicare a acestuia (M.O. nr. 1186/2005), cu modificările şi completările ulterioare; 

13. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, (M.O. nr. 

835/2008), cu modificările şi completările ulterioare;  

14. Ordin nr. 1.954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

 

TEMATICA 

1. Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

• CAPITOLUL I: Dispoziţii generale 

• CAPITOLUL II: Principii, reguli şi responsabilităţi 

• CAPITOLUL III: Procesul bugetar 

• CAPITOLUL IV: Împrumuturi 
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• CAPITOLUL V: Finanţarea instituţiilor publice 
2. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare; 

• TITLUL IV, Capitolul III: Venituri din salarii şi asimilate salariilor 

• TITLUL IX: Impozite şi taxe locale 

3. Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată; 

• CAPITOLUL II: Organizarea şi conducerea contabilităţii 

• CAPITOLUL III: Registrele de contabilitate 

• CAPITOLUL IV: Situaţii financiare 

• CAPITOLUL V: Contabilitatea Trezoreriei Statului şi a instituţiilor publice  

4. Norme Metodologice privind angajarea, lichidarea, ordinanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, 

precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, aprobate prin OMFP 

1792/2002; 

5. O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată; 

• CAPITOLUL I: Dispoziţii generale 

• CAPITOLUL II: Dispoziţii privind controlul financiar preventiv 

• CAPITOLUL III: Dispoziţii comune 

6. ORDIN nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii - integral. 

7. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, (M.O. nr. 390/2016), cu modificările şi completările 

ulterioare; 

• CAPITOLUL I: Dispoziţii generale 

• CAPITOLUL II: Reguli generale de participare şi desfăşurare a procedurilor de atribuire 

• CAPITOLUL III: Modalităţi de atribuire 

• CAPITOLUL IV: Organizarea şi desfăşurarea procedurii de atribuire 

• CAPITOLUL V: Executarea contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru 

8. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, (M.O. nr. 392/2016), cu 

modificările şi completările ulterioare;  

• SECŢIUNEA 2: Definiţii 

• CAPITOLUL IV: Reguli privind atribuirea contractelor de concesiune 

• CAPITOLUL V: Reguli privind executarea contractelor de concesiune 

9. Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu 

gestionarea bunurilor, cu modificările si completările ulterioare;  

• CAPITOLUL 2: Conditii privind angajarea gestionarilor 

• CAPITOLUL 3: Garantii 

• CAPITOLUL 5: Dispozitii tranzitorii si finale 

10. Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor 

publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul 

serviciului, (M.O. nr. 797/2018) - integral 

11. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice 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 (M.O. nr. 37/2002), cu modificările şi completările 

ulterioare - integral 

12. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1917/2005 privind aprobarea normelor metodologice privind 

organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi pentru instituţiile publice şi 

instrucţiunile de aplicare a acestuia (M.O. nr. 1186/2005), cu modificările şi completările ulterioare; 

• CAPITOLUL VI: Planul de conturi general pentru instituţii publice 

• CAPITOLUL VII: Instrucţiunile de utilizare a conturilor 

• CAPITOLUL VII: Instrucţiunile de utilizare a conturilor 

• CAPITOLUL XI : Contabilitatea operatiuinilor specific bugetelor locale 

13. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, (M.O. nr. 

835/2008), cu modificările şi completările ulterioare;  

• CAPITOLUL I: Reguli generale privind reevaluarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul 

instituţiilor publice 

• CAPITOLUL III: Reguli privind reevaluarea activelor fixe corporale aparţinând domeniului public al 

statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, date în administrare regiilor autonome 

• CAPITOLUL IV: Regimul de amortizare şi calcularea amortizării 

14. Ordin nr. 1.954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, cu modificările 

şi completările ulterioare;  
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• Anexa nr. 2: Clasificatia indicatorilor privind bugetele locale - I.Venituri si  II.Cheltuieli clasificatia 

functionala  

 

- Pentru funcția publică de execuție de inspector din cadrul Compartimentului de asistență socială: 

BIBLIOGRAFIE: 

1. LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap – Republicare; 

2. LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului – Republicată; 

3. LEGEA nr. 17 din 9 martie 2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice – Republicare 

4. NORME METODOLOGICE din 14 martie 2007 de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind 

protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

5. O.G. nr. 68 din 28 august 2003 privind serviciile sociale; 

6. LEGEA nr. 197 din 1 noiembrie 2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale; 

7. LEGEA nr. 292 din 20 decembrie 2011 a asistenței sociale. 

 

TEMATICA 

1. LEGEA nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

– Republicare: 

• CAPITOLUL I: Dispoziţii generale, definiţii şi principii 

• CAPITOLUL II: Drepturile persoanelor cu handicap 

• CAPITOTUL III: Servicii şi prestaţii sociale 

• CAPITOLUL V: Orientare, formare professională, ocupare și angajare în muncă 

• CAPITOLUL VI: Încadrarea în grad de handicap 

2. NORME METODOLOGICE din 14 martie 2007 de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind 

protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin H.G. nr. 268/2007: 

• CAPITOLUL II: Drepturile persoanelor cu handicap; 

• CAPITOLUL III: Servicii si prestatii sociale; 

• CAPITOLUL IV: Orientare, formare profesională, ocupare și angajare în muncă 

• CAPITOLUL V: Încadrarea în grad de handicap; 

3. LEGEA nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului – Re.; 

• CAPITOLUL I: Dispoziții generale și definiții; 

• CAPITOLUL II:  Drepturile copilului - SECŢIUNEA 3: Sănătatea şi bunăstarea copilului; 

• CAPITOLUL III: Protecția special a copilului lipsit, temporar sau definitive, de ocrotirea părinților 

săi; 

• CAPITOLUL VI: Protecția copilului împotriva abuzului, neglijării, exploatării și a oricărei forme de 

violență. 

4. LEGEA nr. 17 din 9 martie 2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice - Republicare 

• CAPITOLUL I: Dispoziții generale 

• CAPITOLUL II: Servicii şi prestaţii sociale; 

• CAPITOLUL III: Finanțarea asistenței sociale pentru persoanele vârstnice; 

• CAPITOLUL IV: Procedura de stabilire, suspendare şi încetare a drepturilor de asistenţă socială 

pentru persoanele vârstnice. 

5. O.G. nr. 68 din 28 august 2003 privind serviciile sociale 

• CAPITOLUL I: Dispoziții generale 

• CAPITOLUL I1: Tipologia serviciilor sociale 

• CAPITOLUL II: Furnizorii de servicii sociale 

• CAPITOLUL IV: Beneficiarii de servicii sociale 

• CAPITULUL V: Procedura de acordare a serviciilor sociale 

• CAPITOLUL VIII1: Organizarea administrative în domeniul furnizării serviciilor sociale 

6. Legea nr. 197 din 1 noiembrie 2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale 

• CAPITOLUL I: Dispoziții generale 

• CAPITOLUL II: Acreditarea furnizorilor de servicii sociale 

• CAPITOLUL IV: Certificarea, evaluarea, monitorizarea și controlul calității 

7. Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011 a asistenței sociale 

• CAPITOLUL I: Dispoziții generale 

• CAPITOLUL II: Sistemul de beneficia de asistență social 

• CAPITOLUL III: Sistemul de servicii sociale 

• CAPITOLUL IV: Măsuri integrate de asistență socială 

 

file:///C:/Users/maior/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp197806/00098554.htm
file:///C:/Users/maior/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp197806/00098554.htm
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- Pentru funcția publică de execuție de inspector din cadrul Biroului de management al proiectelor: 

BIBLIOGRAFIE: 

1. HOTĂRÂRE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al 

documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri 

publice; 

2. HOTĂRÂRE nr. 398 din 27 mai 2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi 

gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului 

instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013; 

3. Hotărârea nr. 936/2020 pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea implicării autorităților și 

instituțiilor din Romania în procesul de programare și negociere a fondurilor externe nerambursabile 

aferente perioadei de programare 2021-2027 și a cadrului instituțional de coordonare, gestionare și 

control al acestor fonduri; 

4.    Ordonanța de urgență 122/ 2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului 

decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România; 

5. Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

6. Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

7. Norme Metodologice din 2 iunie 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 

de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin 

H.G. nr. 395/2016; 

8. Lege nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare. 

 

TEMATICA 

1. HOTĂRÂRE nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al 

documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri 

publice 

• Capitolul I: Dispoziţii generale  

• Capitolul II: Nota conceptuală şi tema de proiectare  

• Capitorul III: Documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din 

fonduri publice 

• Anexa 6-METODOLOGIE privind elaborarea devizului general şi a devizului pe obiect 

2. HOTĂRÂRE nr. 398 din 27 mai 2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi 

gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului 

instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013 

• Capitolul I: Definiții 

• Capitolul IV: Atribuțiile autorităților implicate în gestionarea și controlul instrumentelor structutale 

și FEPAM 

3. Hotărârea nr. 936/2020 pentru aprobarea cadrului general necesar în vederea implicării autorităților și 

instituțiilor din Romania în procesul de programare și negociere a fondurilor externe nerambursabile 

aferente perioadei de programare 2021-2027 și a cadrului instituțional de coordonare, gestionare și 

control al acestor fonduri - integral 

4. Ordonanța de urgență 122/ 2020 privind unele măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului 

decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România 

• Capitolul I: Prevederi generale 

• Capitolul II: Măsuri specific utilizării eficiente a fondurilor externe nerambursabile destinate 

dezvoltării regionale. 

• Capitolul III: Mecenisme financiare specific funcției de plată a Autorității de management pentru 

programele operaționale regionale. 

• Capitolul IV: Mecanisme specifice altor funcții exercitate de autoritățile de management pentru 

dezvoltare regională 

5. Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare 

• Capitolul III, Secțiunea 3: Prevederi referitoare la investiții publice locale 

• Capitolul V: Finanțarea instituțiilor publice 

6. Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

• Capitolul II: Reguli generale de participare și desfășurare a procedurilor de atribuire 

• Capitolul III: Modalități de atribuire 

• Capitolul V: Executarea contractului de achiziție publică / acordului-cadru 

• Capitolul VI: Cazuri specific de încetare a contractului de achiziție publică 
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7. Norme Metodologice din 2 iunie 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 

de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, aprobate prin 

H.G. nr. 395/2016 

• Capitolul II: Planificarea și pregătirea realizării achiziției publice 

• Capitolul III: Realizarea achiziției publice 

8. Lege nr. 51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare. 

• Capitolul I: Dispoziții generale 

• Capitolul II: Autorități și competențe 

• Organizarea și funcționarea serviciilor de utilități publice 

 

 

 

 

 

 

 

 
PRIMAR 

Prof. Gheorghe-Cătălin Coman 

 

 

 

 


