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Nr. 133 din 25.01.2023 

 
 

ANUNȚ 

 

 

 În conformitate cu prevederile art.617 alin.(2) si al art. 618 alin. (22) din 

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 611/2008 

pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei 

functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul Național 

de Soluționare a Contestațiilor, organizeaza la sediul institutiei din București, str. 

Stavropoleos, nr. 6,sector 3, examen de promovare in grad profesional imediat 
superior celui deținut, pentru urmatoarele functii publice de executie: 

 

1.  Consilier, clasa I, grad profesional principal - Compartiment financiar- 

contabilitate, grad profesional după promovare superior; 

2. Condiții de participare la examen:  

 

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 479 

alin. (1) cu excepția literei b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privindCodul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, respectiv: 

- să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din 

care promovează; 

- să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea performanţelor 

individuale în ultimii 2 ani de activitate; 

- să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Codului 

administrativ; 

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Consiliul Național de 

Soluționare a Contestațiilor, în termen de 20 zile de la data publicării 

anunțului, respectiv în perioada 25.01 – 13 februarie 2023, inclusiv, și 

conțin în mod obligatoriu următoarele documente: 
a) formularul de înscriere; 

b) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de 

compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul 

profesional din care se promovează; 

c) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale 

individuale din ultimii 2 ani de activitate; 
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d) adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea 

atestării situaţiei disciplinare a funcţionarului public, în care se menţionează 

expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancţiune disciplinară, care să nu fi 

fost radiată; 

Copiile de pe actele de mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de 

documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de 

către secretarul comisiei de concurs. 

 

Calendarul de desfășurare a concursului: 
1.proba scrisă, în data de 28 februarie 2023, ora 1000, la sediul instituţiei; 

2.proba interviu, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data 

susținerii probei scrise, la sediul instituției, doar acei candidați care au 

obținut la proba scrisă minimum 50 puncte. 

 

BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA 

 

1. Constituția României, republicată; 

2. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

3. Ordonanța de urgență 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 tratament între femei 

și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

5. Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de 

atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi 

contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru 

organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu 

modificările și completările ulterioare; 

6. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 

7. Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 

publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 

8. Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale; 

9. Hotărârea nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/ acordului-

cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale 

10. Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de 

servicii; 

11. Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 

concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind 

concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii; 

12. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea 

anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii; 
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13. Hotărârea Guvernului nr. 1037/2011 pentru aprobarea Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor; 

14. Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare (Capitolele I – VI); 

15. Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările 

ulterioare (Capitolele I – VI); 

16.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, 

cu modificările și completările ulterioare; 

17. Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi 

pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și 

completările ulterioare (Capitolele I – VI); 

 

TEMATICA 

- Reglementări privind Constituția României, republicată; 

- Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019, cu modificările și completările ulterioare; 

- Capitolul I – IV din Ordonanța de urgență nr. 137/2000 privind prevenirea 

și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Capitolul I – VIII din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și 

tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Capitolul I – VIII din Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac 

în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor 

sectoriale şi contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de 

servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Capitolul I – VIII din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 

 Capitolul I – V din Hotărârea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 

privind achiziţiile publice; 

- Capitolul I – VIII din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale; 

- Capitolul I – VI din Hotărârea nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului sectorial/ acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind 

achiziţiile sectoriale 

- Capitolul I – VII din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi 

concesiunile de servicii; 
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- Capitolul I – V din Hotărârea Guvernului nr. 867/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii 

din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile 

de servicii; 

- Capitolele I- X din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 

privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile 

apărării şi securităţii; 

- Capitolele I – VII din Hotărârea Guvernului nr. 1037/2011 pentru 

aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului 

Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor; 

- (Capitolele I – VI) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- (Capitolele I – VI) Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- 16.Reglementări privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata 

cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și 

raportarea angajamentelor bugetare și legale; 

- 17. (Capitolele I – VI) din Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea 

Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității 

instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și 

instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările 

ulterioare 

 


