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Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Poșta Câlnău, organizează concurs de recrutare pentru 

ocuparea ocuparea a 2 funcții publice de execuție vacante, din cadrul Aparatului de specialitate al 
Primarului comunei POȘTA CÂLNĂU, județul  Buzău în perioada 14-17 iunie 2021. 
Funcțiile publice de execuție vacante scoase la concurs sunt următoarele: 
    -Inspector clasa I grad principal -compartiment financiar contabil: 
      - durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi, 40 ore/săptămână; 

      - proba scrisă se va  desfășura în data de 14 .06.2021 ora 10,00 , la sediul primăriei Poșta Câlnău, 
   -studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență în domeniul științelor  economice. 
  -vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 5 ani  vechime 

în specialitatea studiilor necesare  exercitării funcției  publice; 
      -Inspector clasa I grad debutant-compartiment agricol: 
-studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență în domeniul agronomie 
-nu necesită vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice 
Probele stabilite sunt urmatoarele: o proba scrisa si interviu 

Conditiile de desfasurare a concursului: 
-dosarele de înscriere se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului în perioada 

05.05.2021-24.05.2021 . 
 anunțul se va publica în data de 05.05.2021;  

     -proba scrisă va avea loc în data de 14.06.2021 la ora  10,00 la sediul Comunei Poșta Câlnău, str. 
Națională PC nr.45. 

  interviul va avea loc în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, la 
sediul Comunei Poșta Câlnău, strada Nationala PC nr.45.  
 -Data si ora sustinerii interviului se vor afisa odata cu rezultatele la proba scrisa; 
 
    Conditii prevazute de lege pentru participare la concurs: 

    1.  Conditii prevazute de lege pentru ocuparea unei functii publice:  sunt cele prevazute in art.465 
alin.(l) din O.U.G. nr.57 / 2019. 
     2. Conditii specifice prevazute in fisa postului aferenta functiei publice-     -    Inspector clasa I 
grad principal -compartiment financiar contabil: 

  -studii universitare de licență absolvite cu diploma de licență în domeniul științelor  economice. 
-vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 5 ani  vechime 

în specialitatea studiilor necesare  exercitării funcției  publice 
 Bibliografie: 
 -Constituţia României, republicată, 
- Ttitlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările 

şi completările ulterioare,  
- Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  
- Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare 
    Bibliografie specifica: -Inspector clasa I grad principal,Compartiment finaciar contabil:  



 
1.Legea nr.82/1991-Legea contabilitatii ,republicata(r4),cu modificările si completările ulterioare, 
 2.Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare,  
3.O.M.F.P.nr.1792/2002 pentru Normele metodologice privind angajarea,lichidarea,ordonanțarea 

si plata chletuielilor institutiilor publice,precum si organizarea,evidenta si raportarea angajamentelor 
bugetare si legale,cu modificarile si completarile ulterioare;  

4.O.M.F.P 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;  
5.O.M.F.P. nr.1026/2017 pentru modificarea si completarea O.M.F.P. nr 517/2016 pentru 

aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de functionare a sistemului 
national de raportare Forexebug  

Tematica  specifică 
1) Reglementări privind funcția publică; 
2) Reglementări privind administrația publică; 
3) Reglementări privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului, prevenirea şi combaterea incitării la ură şi discriminare; 
4) Reglementari privind resursele umane în administrația publică; 
5) Reglementări privind propuneri de fundamentare şi întocmire, la termenele prevăzute de lege, a 
proiectului anual și de perspectivă a bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei; 
6) Reglementări privind întocmirea  notelor  de fundamentare pentru rectificarea bugetului local, 
în funcție de venituri și cheltuieli, în vederea elaborării și aprobării proiectului de buget rectificat; 
7) Reglementări privind   propuneri pentru stabilirea şi dimensionarea veniturilor proprii pe 
capitole ale bugetului local; 
8) Reglementări privind întocmirea  bugetuluii de venituri şi cheltuieli al unităţi; 
9) Reglementări privind  înregistrarea în ordine cronologică şi sistematică operaţiunile de încasări 
şi plăţi pe baza documentelor justificative, simbolizează conturile debitoare şi creditoare în 
documentele de contabilitate ; 

10) Reglementări privind întocmirea notelor contabile pentru operaţiunile de încasări şi plăţi prin      
extrasele de cont; 

11) Reglementări privind întocmirea balanţelor de verificare lunare, trimestriale, întocmirea 
situaţiilor financiare trimestriale 
12) Reglementări privind deschiderile de credite pe capitole de cheltuieli, precum şi solicitările de 
fonduri din transferuri de la bugetul de stat şi din sume defalcate din impozitul pe salarii conform 
repartizării pe trimestre a bugetului local 
 

           Inspector clasa I grad debutant-compartiment agricol: 
    -studii universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta in domeniul agronomie 

-nu necesita vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice 
 Bibliografie: 

 -Constituţia României, republicată, 
- Ttitlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările 

şi completările ulterioare,  
- Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
  - Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare 
    Bibliografie specifica: Inspector clasa I grad debutant-compartiment agricol:  

1.Hotararea nr.985/27.dec 2019 privind Registrul Agricol pentru perioada 202-2024; 
 2.Normele tehnice din 23 ian 2020 privind modul de completare a registrului agricol pentru 

perioada 2020-2024;  
3.OG.28/2008 privind registrul agricol;  
4.OUG nr.34/2013 privind organizarea,administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru 

modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991; 5.Legea nr.145/2014 privind stabilirea 
unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol 



 
Tematica  specifică 
1) Reglementări privind funcția publică; 
2) Reglementări privind administrația publică; 
3) Reglementări privind respectarea demnităţii umane, protecţia drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului, prevenirea şi combaterea incitării la ură şi discriminare; 
4) Reglementari privind resursele umane în administrația publică; 
5) Reglementări privind transcrierea şi completarea pe anul în curs în noile registre agricole a 
poziţiilor din vechile registre reprezentând gospodăriile populaţiei deţinătoare de terenuri agricole 
şi animale; 
6) Reglementări privind deschiderea de noi poziţii în registrul agricol la solicitarea proprietarilor 
de terenuri sau deţinători de animale; 
7) Reglementări privind operarea modificărilor in Registrul Agricol ca urmare a vânzărilor-
cumpărărilor, moştenirii, donaţii, schimbări ale categoriilor de folosinţă a terenurilor; 
8)Reglementări privind înscrierea titlurilor de proprietate ca urmare a reconstituirii dreptului de 
proprietate in conformitate cu Legile Fondului Funciar si Legii 10/2001; 
9) Reglementări privind întocmirea și eliberarea certificatelor  de producător ( pentru vânzări de 
produse agricole ); 
10) Reglementări privind  întocmirea dărilor de seamă statistice R.AGR,AGR 2A,AGR 2B( cu 
regim special) privind anumite situaţii din registrul agricol şi care sunt înaintate Direcţiei Judeţene 
de Statistică şi Direcției Agricole Județene  termenele stabilite prin lege; 
11) Reglementări privind evidența asociaţiilor agricole cu personalitate juridică.       

  Relatii suplimentare la nr. telefon 0238521102 / www.primăriacilnau@yahoo.com, persoană de 
contact Enache Ana. 
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