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                                         Data afisarii : 23 Martie 2023 
                                                                                                                         Ora: 08:00 

 

ANUNT  CONCURS 
25 APRILIE 2023 

 

Direcţia de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local Municipal Brăila organizeaza 
concurs  de recrutare in data de 25 aprilie 2023 (proba scrisa) pentru ocuparea functiei publice 
de executie vacante de: Inspector, clasa I, grad profesional superior din cadrul Serviciului 
Buget, Contabilitate, Financiar  
 
Conditii de participare: 
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă  
- vechime minimum 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice,  
conform dispozițiilor art. 468 alin. (1) lit. c.) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu completările ulterioare. 
 
Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţii, conform art. 465 
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
- are cetățenia română și domiciliul în România; 
- cunoaște limba română, scris și vorbit; 
- are vârsta de minimum 18 ani împliniți; 
- are capacitate deplină de exercițiu; 
- este apt din punct de vedere medical sa exercite o functie publica. Atestarea starii de 
sanatate  se face pe baza de examen medical de specialitate de catre medicul de familie 
- îndeplinește condițiile de studii și vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea 
funcției publice; 
- îndeplinește condițiile specifice, conform fișei postului, pentru ocuparea funcției publice; 
- nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau 
contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea 
justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu excepția situației în care a intervenit 
reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei; 
- nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori 
activitatea în executarea căreia a săvârșit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în 
condițiile legii; 
- nu a fost destituită dintr-o funcție publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă 
pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani; 
- nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația 
specifică. 
 

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează: selecția dosarelor, proba scrisă și 
interviu. 
 
Proba scrisă este programată în data de 25 aprilie 2023, ora 12:00 la Centrul Comunitar "Bunici 
și nepoți", situat in Brăila, strada Anghel  Saligny nr. 17. Data susținerii probei interviu va fi 
comunicată la o dată ulterioară probei scrise. 
Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcției de Asistență Socială, situat in Brăila, str. 
Școlilor, nr. 64 – Biroul Resurse Umane sau la numărul de telefon : 0239 611319. 

 
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la registratura Directiei de Asistenta Sociala 
Braila, str. Scolilor nr. 64  în perioada 23.03.2023  – 11.04.2023 ora 16:00. 
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Dosarele de inscriere la concurs trebuie sa contina in mod obligatoriu documentele prevazute la 
art. 49 din H.G. nr. 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare: 
 

a) formularul de înscriere ( se poate descarca de pe site-ul  www.dasbraila.ro, sectiunea 
angajări, sau poate fi solicitat de la Biroul Resurse Umane); 

b) curriculum vitae, modelul comun european; 
c) copia actului de identitate si, eventual, copia certificatului de naștere și de casatorie; 
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor 

specializări și perfecționări; 

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. Modelul adeverintei se  poate descarca de 
pe site-ul  www.dasbraila.ro, sectiunea angajări sau poate fi solicitat de la Biroul Resurse 
Umane. 

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

g) cazierul judiciar și certificat de integritate comportamentală 
h) 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 documentele solicitate se prezintă în copii legalizate sau însoţite de 
documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul 
comisiei de concurs. 
 

Observatii: 
1. Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. e) este cel prevăzut în anexa nr. 2D  din 
H.G. nr. 611/2008, cu modificarile si completarile ulterioare. 
Adeverinţele care au un alt format trebuie sa cuprindă elemente similare celor prevăzute în 
anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile 
ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al 
desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea 
studiilor. 
2.Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului 
şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. 
3. Documentele prevăzut la lit. g) pot  fi înlocuite cu declaraţie pe propria răspundere. În acest 
caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la 
concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are 
obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalele documentelor pe tot parcursul 
desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data si ora organizării interviului, sub sancţiunea 
neemiterii actului administrativ de numire. 
4.Conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, 
candidații care participă la concurs se vor identifica după numărul primit la înregistrarea 
cererii. 
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BIBLIOGRAFIE de concurs pentru postul de 

INSPECTOR SUPERIOR din cadrul Serviciului Buget Contabilitate Financiar : 

1. Constituția României, republicată;  
2. O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare, 
Partea a VI-a – titlul I și II, Statutul funcționarilor publici; 
3. Ordonanta Guvernului nr.137 /2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de 
discriminare ,republicata , cu modificarile si completarile ulterioare; 
4. Legea nr.202 /2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati 
republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare; 
5. Legea nr. 273 /2006 privind finanţele publice locale republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
6. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
7. Ordinul nr. 2861 /2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
8. O.M.F.P. 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 , cu modificarile si completarile ulterioare ; 
9. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 
10. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea 
nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 
11. Legea nr. 101/2016 privind privind remediile şi căile de atac în materie de 
atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a 
contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru 
organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. 
 

 
TEMATICA 

 
1. Constituția României, republicată;  
2. O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare, 
Partea a VI-a – titlul I și II, Statutul funcționarilor publici; 
3. Ordonanta Guvernului nr.137 /2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de 
discriminare ,republicata , cu modificarile si completarile ulterioare; 
4. Legea nr.202 /2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati 
republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare; 
5. Legea nr. 273 /2006 privind finanţele publice locale republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare: 

 Capitolul II – Principii, reguli şi responsabilităţi 
o  Sectiunea 1 – Principii şi reguli bugetare ( art. 7- art. 14 );  
o  Sectiunea a 2 a – Alte principii ( art. 15 - art. 18); 

 Capitolil III – Procesul bugetar 
o Sectiunea a 3 a – Prevederi referitoare la investiţii publice locale( art.41 –art. 48); 
o Sectiunea a 4 a – Execuţia bugetară ( art. 49); 

6. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
7. Ordinul nr. 2861 /2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
8. O.M.F.P. 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 , cu modificarile si completarile ulterioare : 

 Capitolul III- PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DE BILANŢ  
o A . ACTIVE - Puctele 1.1-1.2; 
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o C . CAPITALURI - Punctul 1 si  Punctul 3; 
 Capitolul IV - PREVEDERI REFERITOARE LA ELEMENTELE DIN CONTUL DE REZULTAT 

PATRIMONIAL 
o Cheltuieli - Punctele 1.1-1.2; 

9. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările și completările ulterioare: 
 Capitolul I -  Dispoziţii generale : 

o Sectiunea a 3 a  - Autorităţi contractante ( art.4 ) 
o Sectiunea a 4 a – Domeniu de aplicare ( art 5 – art. 25 ) 
o Sectiunea a 5 a –Exceptări ( art.26 – art. 29 ) 

10. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea 
nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare: 

 Capitolul I – Dispoziţii generale şi organizatorice . 
o Sectiunea 1 – Dispoziţii generale  (art.1 – art. 4 ); 
o Sectiunea a 2-a – Înregistrarea, reînnoirea şi recuperarea înregistrării în SEAP      ( 

art. 5 – art. 7). 
 Capitolul II – Planificarea şi pregătirea realizării achiziţiei publice. 

o Sectiunea 1 – Etapele procesului de achiziţie publică  ( art.8 - art. 15 ); 
o Sectiunea a 2-a –Estimarea valorii achiziţiei publice şi alegerea modalităţii de 

atribuire ( art. 16 - art. 17 ); 
o Sectiunea a 3-a - Consultarea pieţei ( art. 18 - art. 19 ); 
o Sectiunea a 4-a - Documentaţia de atribuire ( art. 20- art. 42 ); 

 Capitolul III – Realizarea achiziţiei publice. 
o Sectiunea 1 - Achiziţia directă ( art. 43 – art. 46 ); 
o Sectiunea a 5-a  - Derularea procedurilor de atribuire (Paragraful 1 - Licitaţia 

deschisă ;Paragraful 8 -Procedura simplificată ) 
o Sectiunea a 9–a - Comisia de evaluare şi modul de lucru al acesteia ( art. 101 – art. 

105 ). 
11. Legea nr.101/2016 privind privind remediile şi căile de atac în materie de 
atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a 
contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru 
organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor: 

 Capitolul I – Dispoziţii generale ( art.1 - art.5 ); 
 Capitolul III – Contestaţia formulată pe cale administrativ-jurisdicţională.  

o Sectiune a 4-a - Suspendarea procedurii de atribuire ( art. 22 – art 23 ). 
 
Principalele atributii : 

 
1.Evidenta contabila cu ajutorul programului informatic RAF, operatiunile privind sume necuvenite 
pe baza documentelor justificative. 
2. Evidenta contabila a tichetelor sociale pentru gradinita . 
3. Evidenta contabila a sumelor incasate in an curent aferente anilor precedenti  . 
4. Inregistrarea in programul de evidenta de gestiune a intrarilor si iesirilor pe baza documentelor 
primare : facturi, procese verbale de consum, pentru Adapostul de Noapte, Centrul Comunitar Bunici 
si Nepoti, Centrul Multifunctional si operatiunile privind primirea bunurilor de orice natura cu titlu 
gratuit din sponsorizare / donatie  etc. 
5. Intocmirea  si analiza  propunerilor de achizitii de bunuri (fonduri fixe , obiecte   de inventar) 
servicii si lucrari ale Directiei de Asistenta Sociala. 
6. Intocmirea documentatiei de eleborare si prezentare a ofertei la procedurile de achizitii publice 
organizate, pe baza documentatiei primite de la compartimentele din cadrul Directiei de Asistenta 
Sociala care solicita demararea acestora 
7.  Intocmirea formalitatilor de comunicare pentru procedurile de achizitii publice organizate . 
8.  Constituirea si pastrarea dosarului achizitiei publice.  
9.  Transmiterea rezultatelor analizei contestatiilor tuturor factorilor de drept.  
10. Asigura restituirea garantiilor de participare la procedurile de achizitii publice.  


