
  

 
 
 
 
 
 
 

 
ANUNŢ 

  
Consiliul Judeţean Olt organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui 

post vacant, aferent  categoriei funcţionarilor publici de execuţie din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt, după cum urmează: 

 
A. DENUMIREA  FUNCŢIEI  PUBLICE 

 
1. Referent, clasa III, grad profesional superior, nivel studii M  -  Serviciul 

Financiar – Contabilitate din cadrul Direcţiei Economice, Buget - Finanţe    
 

B. PROBE DE CONCURS 
 
     1.  Selecţia dosarelor de înscriere; 
     2.  Proba scrisă; 
     3.  Interviul.  
 

C. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS 
 

a) Să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.  54 din Legea nr.188/1999 
privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

b) Studii – studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de 
bacalaureat.  

c) Condiţii minime de vechime:minim 9 ani vechime în specialitatea studiilor necesare 
exercitării funcţiei publice.  

 
   D. CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI 

 
     1. Data depunerii dosarelor de înscriere la concurs  - în termen de 20 de zile de 
la data publicării în Monitorul Oficial al României, partea a III-a  (ultima zi de 
depunere a dosarelor de înscriere la concurs –  11.06.2014)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
     2. Data probei  scrise           -  24 iunie 2014 
     3. Data probei de interviu    -  26 iunie 2014 

 4. Ora şi locul desfăşurării probelor – Sediul Consiliului Judeţean Olt,  din Bd- ul  
A.I. Cuza, nr. 14, Slatina  
           Proba scrisă          - ora 9,00 
           Proba de interviu –ora 14,00. 

 



  

 
                                       E. BIBLIOGRAFIE 

 
 

1. Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

2. Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

3. Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată; 
4. Legea nr.82/1991 – Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
5. Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
6. Hotărârea Guvernului nr.781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de 

serviciu; 
7. Ordinul nr.2861/2009 al Ministrului Finanţelor Publice pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind organizarea şi efectuarea inventarierii 
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 

8. Ordinul nr.1792/2002 al Ministrului Finanţelor Publice 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; 

9. Ordinul nr.1917/2005 al Ministrului Finanţelor Publice pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii 
instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile 
de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare; 

10. Ordinul nr.2021/2013 al Ministrului Finanţelor Publice pentru modificarea şi 
completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii 
instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de 
aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, 
completat de Norma metodologică 2014, aprobată de Ordinul 556/2014. 

 
F. ACTE OBLIGATORII LA DOSARUL DE ÎNSCRIERE 

LA  CONCURS 
 
1. formularul de înscriere; 
2. copia actului de identitate; 
3. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări; 
4. copia carnetului de muncă şi adeverinţă standard care atestă  vechimea în 

muncă şi/sau în specialitatea studiilor dobândite după data de 01 ianuarie 
2011; modelul adeverinţei standard este pus la dispoziţie de către Serviciul  
Resurse Umane şi Managementul Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Olt; 

5. cazierul judiciar; 



  

6. adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu 
cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al 
candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; 

7. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţă care să ateste că nu a 
desfăşurat activităţi de poliţie politică; 
 Formularul de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor prin  

secretarul Comisiei de Concurs; 
 Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, 

data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard 
stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice;  

 Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate 
sau însoţite de documentele originale, care se certifică  pentru 
conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs; 

 Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria 
răspundere; în acest caz, candidatul declarat admis la selecţia 
dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul 
documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai 
târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în 
urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului 
administrativ de numire.  

 
G. RELAŢII SUPLIMENTARE 

 
Relaţii suplimentare  se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane şi 

Managementul Unităţilor Sanitare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Olt, telefon 431080, interior 117. 
  

                                           
 
 

  PREŞEDINTE 
             Paul STĂNESCU 

 
 


