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ANUNŢ 

 

 

Curtea de Apel Timişoara, anunţă organizarea unui concurs pentru ocuparea: 

-  unui post de manager economic la Tribunalul Arad – (minimum 9 ani vechime în 

funcţii economice). 

Condiţii generale: 

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 

188/1999, republicată, modificată şi completată, privind Statutul funcţionarului public. 

Condiţii specifice: 

Studii superioare economice și certificatul de atestare a cunoștințelor dobândite în 

domeniul Sistemului european de conturi, cunoștințe operare pe calculator. 

Concursul va avea loc la sediul Curţii de Apel Timişoara, la data de: 

- 19 ianuarie 2015, ora 10,00 – proba scrisă;  

- 22 ianuarie 2015, ora 10,00 – interviul  

Dosarele pentru concurs se depun la sediul Curţi de Apel Timişoara sau la sediul 

Tribunalului Arad, în termen de 20 de zile de la publicarea anunţului în Monitorul Oficial, 

adică până la data de 08.01.2015.  

 Relaţii suplimentare la tel. 0256 – 498054, int. 205; 0257/251866 – secretariat 

Tribunalul Arad. 
În vederea participării la concurs, candidaţii depun la secretariatul comisiei de concurs dosarul de 

concurs, care va conţine în mod obligatoriu: 

    a) formularul de înscriere; 

    b) copia actului de identitate; 

    c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 

    d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă 

şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice; 

    e) cazierul judiciar; 

    f) cazierul  fiscal; 

    g)adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; 

    h) copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale  individuale  sau, după caz, 

recomandarea de la ultimul loc de muncă;  

    i)declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi 

de poliţie politică. 

        Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care 

se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul  comisiei de concurs, sau 

în copii legalizate. 
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Bibliografie pentru postul de Manager economic 

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

ulterioare;  

2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;  

3. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

4. Ordinul ministrului finanţelor publice 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, cu modificările şi completările ulterioare;  

5. Legea finanţelor publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare;  

6. 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, cu modificările şi completările ulterioare;  

7. Hotărârea Guvernului nr. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi 

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

cadrul localităţii, în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare;  

8. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi 

efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;  

9. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3512/2008 privind documentele financiar – contabilă, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

10. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor 

privind finanţele publice;  

11. Regulamentul ( UE ) nr. 549/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind 

Sistemul European de Conturi Naţionale şi Regionale din Uniunea Europeană.  

 


