
Nr………../………….2022

Instiintare 

Către
Agentia Nationala a Functionarilor Publici

Domnule Presedinte,

Primaria municipiului Alexandria cu sediul in strada Dunarii nr.139, judetul Teleorman
organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante pe perioada 
nedeterminata cu durata normal a timpului  de munca 8 ore/zi ,40 ore/saptamana de consilier , clasa I,
grad profesional superior in cadrul Compartimentului Monitorizare Unitati de Învatamant-Direcția 
Economică..

Concursul se desfasoara conform art.II din Legea 203/16.09.2020. 
Data desfasurarii probei scrise a concursului: 16.08.2022 ora 10.00
Studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta  sau echivalenta in domeniul 

stiintelor economice.
Vechime în specialitatea studiilor absolvite minim 7 ani

Bibliografie/Tematică
1. Constituția României, republicată:
2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sanționarea tuturor formelor de 

discriminare,republicată, cu modificările și completările ulterioare:
3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, (r3), cu 

modificările și completările ulterioare.
4.Legea nr. 1/2011 – Legea educației naționale, cu modificările şi completările ulterioare;
5.Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
6.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 şi completările ulterioare;

7.Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea 
contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare 
a acestuia (actualizat), cu modificările şi completările ulterioare;

8.Ordinul nr. 501/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind deschiderea şi 
repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, 
bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, 
bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu şi bugetele locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;

9.OUG.NR.57/2019 –Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare;
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Tematica.
1. OUG.nr.57/2019 –Codul Administrativ-Titlul I si II ale  Partii a VI a.
2. Constituția României, republicată:
• Titlul II, Capitolul II “Drepturile și libertățile fundamentale”;
• Titlul II, Capitolul III “Îndatoririle fundamentale”;
• Titlul III, Capitolul V, Secțiunea a 2-a “Administrația publică locală”.

3.Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sanționarea tuturor formelor de   
discriminare,republicată, cu modificările și completările ulterioare:

• Capitolul II, Secțiunea I “Egalitatea în activitatea economică și în materie de angajare și profesie”
• Capitolul II, Secțiunea a II-a “Accesul la serviciile publice administrative și juridice, de sănătate, la 
alte servicii, bunuri și facilități”

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, (r3), cu   
modificările și completările ulterioare.

• Capitolul II “Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați în domeniul muncii”;
• Capitolul IV “Egalitatea de șanse între femei și bărbați în ceea ce privește participarea la luarea 
deciziei”.

5.Rețeaua școlară ,Conducerea unităților de învățământ,Bursele din învățământul preuniversitar de stat -
Finanțarea și baza materială a învățământul preuniversitar de stat - Legea nr. 1/2011

6.Principii bugetare,Execuţia bugetară ,Reguli bugetare - Legea nr. 273/2006
7. Ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice - O.M.F.P. nr. 1792/2002
8.Aprobrea, depunerea și componența Situațiilor financiare - Ordinul nr. 1917/2005
9.Operaţiuni specifice deschiderii de credite bugetare - Ordinul nr. 501/2013

Locul de desfasurare concurs:
-Primaria municipiului Alexandria,strada Dunarii, nr.139 .
Perioada de depunere al dosarelor- 15.07.2022-03.08.2022 inclusiv .
Locul de depunere al dosarelor -sediul primariei municipiului 

Alexandria,str.Dunarii,nr.139.Persoana de contact-Cojoaca Mirela-Mihaela ,consilier,telefon 
0247/317732,317733,Fax:0247/317728,mail mirela.cojoaca@yahoo.com.

PRIMAR    
Victor  DRAGUSIN 
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