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CONDIȚII GENERALE ȘI SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI 
 
 
 
 
CONDIȚII GENERALE 
 

Condițiile pentru ocuparea unui post vacant, de către un candidat, conform H.G. nr. 1336 din 28 
ctombrie 2022, sunt următoareleː 

a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la 
Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene; 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate 
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit 

cerinţelor postului scos la concurs; 
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra 

autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii 
justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea 
funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; 

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa 
funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea 
infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a 
exercitării unei profesii; 

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art.1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național 
automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau 
asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului 
Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. 
h). 
 
CONDIȚII SPECIFICE 
 
1. Studii de specialitate:  
- studii superioare economice  
2. Perfecționări/Specializări: 
- cursuri de specialitate: cursuri de perfecționare specifice activității derulate; 
- formare profesională continuă prin participarea la programele anuale de formare profesională internă 
și prin studiu individual. 
3. Vechimea în muncă/specialitate necesară:  
- vechime minimă în specialitate: minim 5 ani, din care minim 3 ani în domeniul financiar-contabil în 
instituții publice.  
4. Cunoștințe de operare pe calculator: pachetul Office și navigare pe internet - nivel avansat. 
5. Limbi străine:  
-    Nu e cazul. 
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6. Abilități, calități și aptitudini necesare: 
- culegere, clasificare și interpretare a informațiilor de specialitate;  
- aptitudini de comunicare; 
- aptitudinea de a concepe și lucra cu documente; 
- planificare și organizare a operațiilor și activităților; 
- capacitatea de asumare a responsabilităților; 
- capacitatea de a lucra în echipă; 
- capacitatea de autoperfecționare și de valorificare a experienței dobândite; 
7. Cerințe specifice: 
- cunoștințe solide de contabilitate; 
- cunoștințe solide de legislație financiar-contabilă; 
- atenție concentrată și distributivă; 
- spirit de inițiativă; 
- disponibilitate pentru lucru în program prelungit, la cererea conducerii ierarhice; 
- disponibilitate de a participa la delegații, la cererea conducerii instituției; 
- disponibilitate la sarcini noi. 
8. Competența managerială (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): 
- capacitatea de a organiza; 
- capacitatea de coordonare; 
- capacitatea de control; 
- competența decizională; 
- capacitatea de a delega; 
- capacitatea de a dezvolta abilitățile personalului; 
- abilități de mediere și negociere; 
- capacitatea de a gestiona eficient  resursele alocate. 


