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Anunt organizarea concursului de recrutare 
1. Consilier I asistent 1 id post 244457, id post 244459 Birou financiar contabilitate 

compartiment contabilitate; 
2. durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână; 
3. probă suplimentară - nu; 
4. (data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probei scrise) 

18.07.2022 orele 10:00 la sediul Primariei Orasului Salcea str Calea Sucevei nr 9B, Oras 
Salcea judetul Suceava; 

5. condiţiile de participare (condiţiile de studii, condiţiile de vechime în specialitate şi alte 
condiţii specifice): 
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în 

domeniul economic,  
- minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor economice necesare exercitării 

funcției publice. 
6. perioada de depunere a dosarelor de concurs 16.06.2022-05.07.2022 și data afișării 

anunțului – 16.06.2022; 
7. (coordonate de contact pentru primirea dosarelor de concurs, cuprinzând adresa de 

corespondenţă, telefon/fax, e-mail, numele și prenumele persoanei de contact şi funcţia 
publică deţinută)  
Primaria Orasului Salcea – registratura, Consilier I asistent 4 Enache Maria Magdalena 
tel/fax +40 230529319 registratura@primariasalcea.ro ; 

8.  bibliografie. 
1. Constituția României, republicată; 
2. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările 

ulterioare;  
3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor 

formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.   
5.Legea nr. 500/2002 Legea finanțelor publice 
6.Legea nr. 273 /2006 Legea finanțelor publice locale 
7.Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare 
8. Normele Metodologice de aplicare aferente Titlului IX al Legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr. 1/2016; 

9. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 
completările ulterioare. 

10.Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată; 
11.Ordin nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 

lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, 
evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale; 
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12.Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul 

financiar preventiv; 
13.Ordin MFP nr. 923/2014 - pentru aprobarea Normelor metodologice generale 

referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme 
profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv 
propriu; 

14.Ordin nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac 
parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare — Forexebug 

15.Ordin nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii; 

16.Ordonanța nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în 
patrimoniul instituțiilor publice; 

17.Ordin MFP nr. 1917/2005 actualizat — pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru 
instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia; 

18.Legea nr. 53/2003 (Codul Muncii), cu modificările și completările ulterioare; 
19.Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și 

completările ulterioare; 
20.Legea nr. 319/2006 referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și normele 

metodologice de aplicare a acesteia, cu modificările și completările ulterioare; 
9. tematica: 
1. Constituția României, republicată : 
 Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale 
Drepturile şi libertăţile fundamentale 
Îndatoririle fundamentale; 
2.Titlul I si II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu 

modificările și completările ulterioare;  
3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor 

formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 
Prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare; 
4.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare.   
Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare. 
Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii 
Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea 

deciziei 
Soluţionarea sesizărilor ş reclamaţiilor privind discriminarea bazată pe criteriul de sex 
5.Legea nr. 500/2002 Legea finanțelor publice - integral 
6.Legea nr. 273 /2006 Legea finanțelor publice locale - integral 
7.Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare - 

Titlului I Impozite şi taxe locale,  Titlului IX Impozite şi taxe locale; 
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8. Normele Metodologice de aplicare aferente Titlului IX al Legii nr. 227/2015 privind 

Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului 
nr. 1/2016; 

9. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și 
completările ulterioare - integral. 

10.Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată - integral; 
11.Ordin nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 

lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, 
evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale-integral; 

12.Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul 
financiar preventiv-integral; 

13.Ordin MFP nr. 923/2014 - pentru aprobarea Normelor metodologice generale 
referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme 
profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv 
propriu-integral; 

14.Ordin nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac 
parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare — Forexebug-integral 

15.Ordin nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii-integral; 

16.Ordonanța nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în 
patrimoniul instituțiilor publice  -integral; 

17.Ordin MFP nr. 1917/2005 actualizat — pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru 
instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia-integral; 

18.Legea nr. 53/2003 (Codul Muncii), cu modificările și completările ulterioare  -TITLUL 
III Timpul de muncă şi timpul de odihnă; 

19.Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și 
completările ulterioare - CAPITOLUL II Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor; 

20.Legea nr. 319/2006 referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și normele 
metodologice de aplicare a acesteia, cu modificările și completările ulterioare -integral; 
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