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UAT Mera organizeaza concurs In vederea ocuparii unui post contractual de easier din cadrul Biroului 
financiar - contabilitate primaria Mera 

Conditii specifice: 

studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat; 

cuno~tinte opera re calculator Word, Excel, nivel mediu; 

vechimea in functia de easier - 5 ani. 

Bibliografia si tematica pentru concurs: 

1. Legea 53/2003 

Codul Muncii, republicata cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii ~i raspunderea In 

legatura cu gestionarea bunurilor; 

Decretul nr.209/1976 pentru aprobarea Regulamentul operatiunilor de casa; 

Ordinul MFP nr.2634/2015 privind documentele financiar-contabile. 

Legea nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice 

in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor 

date si de abrogarea a Directivei 95/46 CE (Regulamentul general privind protectia datelor). 

Conditii generale de participare: 

a) persoana are cetatenia romana sau cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat 

parte la Acordul privind Spatiul Economic European(SEE) sau cetatenia Confederatiei Elvetiene ~i 

domiciliul In Romania; 

b) persoana cunoa~te limba romana, scris ~i vorbit; 

c) persoana sa aiba capacitate deplina de exercitiu; 

d) persoana are capacitatea de munca in confarmitate cu prevederile Legii nr. 53/2003- Codul 

Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

e) persoana are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe 

baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate; 

f) persoana lndepline~te conditiile de stud ii, de vechime in specialitate si, du pa caz, alte conditii 

specifice potrivit cerintelor postului seas la concurs; 

g) persoana nu a fast condamnata definitiv pentru savar~irea unei infractiuni contra securitatii 

nationale, contra autoritatii, contra umanitatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni de 

fals ori contra infaptuirii justitiei, infractiuni savarsite cu intentie care ar face o persoana candidata la 

post incompatibila cu exercitarea functiei contractuale pentru care candideaza, cu exceptia situatiei 

In care a intervenit reabilitarea. 

h) persoana nu executa o pedeapsa complementara prin care i-a fast interzisa exercitarea dreptului 

de a ocupa o functia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfasura activitatea de cares-a 
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folosit pentru savarsirea infractiunii sau fata de aceasta nus-a luat masura de siguranta a interzicerii 

ocuparii unei functii sau a exercitarii unei profesii; 

i) persoana nu a comis infractiunile prevazute la art.1, alin(2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul 

national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor 

persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si 

functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru 

domeniile prevazute la art. 35, alin(l), lit.h). 

Continutul dosarului pentru concurs: 
a) formular de inscriere la concurs; 

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, aflate in 

termen de valabilitate; 

c) copia certificatului de casatorie sau a altui document prin cares-a realizat schimbarea de nume, 

dupa caz; 

d) copiile documentelor care atesta nivelul studiilor ~i ale altar acte care atesta efectuarea unor 

specializari, precum ~i copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului 

solicitate de autoritatea sau institutia publica; 

e) copia carnetului de munca, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care 

atesta vechimea in munca, in meserie ~i/sau in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea 

postului; 

f) certificat de cazier judiciar sau, dupa caz, extrasul de pe cazierul judiciar; 

g) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata de catre medicul 

de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate cu eel mult 6 luni anterior derularii 

concursului; 

h) certificatul de integritate comportamentala, din care sa reiasa ca nus-au comis infractiuni 

prevazute la art. 1, alin(2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la 

persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, 

precul si pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National 

de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare; 

i) curriculum vitae, model comun european. 

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului ~i 

calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii. 

Dosarul de concurs se depune in termen de 10 zile lucratoare de la data afi~arii anuntului, respectiv 

de la data de 03.03.2023 pana la data de 17.03.2023, ora 15:00, la sediu Primariei UAT Mera, Biroul 

Resurse Umane, str. Valea Milcovului nr 43, Com. Mera Judetul Vrancea. 

Concursul se va desfa~ura conform prevederilor H.G. nr.1336/2022 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din 

sectorul bugetar platit din fonduri publice ~i va consta succesiv in: 

• selectia dosarelor de inscriere, care se face in termen de maximum doua zile lucratoare de la 

data expirarii termenului de depunere a dosarelor; 
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• proba scrisa, care se va sustine In data de 27.03.2023, ora 10:00, la sediul Primariei UAT 

Mera, str. Valea Milcovului nr 43, Com. Mera, Judetul Vrancea.; 

• interviul se va sustine In termen de maximum 4 zile lucratoare de la data sustinerii probei 

scrise. 

Du pa afi~area rezultatelor obtinute la selectia dosarelor, proba scrisa ~i interviu, candidatii 

nemultumiti pot depune contestatie In termen de eel mult o zi lucratoare de la data afi~arii 

rezultatului selectiei dosarelor, respectiv de la data afi~arii rezultatului probei scrise ~i a interviului, 

sub sanctiunea decaderii din acest drept. 

Comunicarea rezultatelor la contestatiile depuse se face prin afi~are la sediul Primariei UAT 

Mera, Biroul Resurse Umane, str. Va lea Milcovului nr 43, Com. Mera Judetul Vrancea,precum ~i pe 

site-ul oficial al primariei Mera, imediat dupa solutionarea contestatiilor. Rezultatele finale se afi~eaza 

la sediul Primariei UAT Mera, Biroul Resurse Umane, str. Valea Milcovului nr 43, Com. Mera Judetul 

Vrancea, precum ~i pe site-ul oficial al primariei Roman, In termen de maximum o zi lucratoare de la 

expirarea termenului prevazut pentru ultima proba. 

Date de contact: Primaria UAT Mera, Biroul Resurse Umane, str. Valea Milcovului nr 43, Com. 

Mera Judetul Vrancea. Telefon: 0237/631066 

Viceprimar 

MACRINOIU MILlcA 

MERA-03.03.2023 

Consilier resurse umane 

IAMANDI ALEXANDRA 
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Atributiile postului de easier: 

-T~i insu~ette ~i respecta cu strictete cerintele legislatiei economice in vigoare specifice 

activitatilor pe carele desfasoara. 

- Tntocme~te formele pentru efectuarea incasarilor ~i platilor in numerar sau prin conturi 

bancare, pentru urmarirea debitorilor ~i creditorilor. 

- Tine evidenta incasarilor si platilor in registre de casa separat pentru activitatile din bugetul 

local ~i activitatii din venituri proprii. 

- Efectueaza incasari ~i plati in numerar pentru salariatii directiei, pe baza documentelor emise 

de catre ordonatorul principal de credite impreuna cu contabilul ~ef. 

- Respinge la plata actele care nu sunt intocmite corect, cu ~tersaturi, nu poarta viza de control 

preventiv ~i aprobarea ordonatorului principal de credite. 

- La inceputul programului se asigura, in prealabil, de neviolarea incuietorilor de la dulapuri ~i 

casa, iar in cazul semnalarii unor nereguli privind securitatea documentelor, va sesiza imediat 

seful contabil sau ierarhic direct. 

- La parasirea locului de munca incuie toate dulapurile si fisetele in care sunt depozitate 

documente financiar cantabile si de casierie. 

- Claseaza, numeroteaza ~i pastreaza in ordine ~i siguranta documentele primite (documentele 

trebuie legate corespunzator ~i numerotate conform instruqiunilor specifice in vigoare). 

- Leaga, numeroteaza ~i arhiveaza documentele financiar cantabile pe luni ~i ani financiari 

respectand legislatia aplicabila si tine evidenta formularelor cu regim special(registre de casa, 

chitantiere). 

- lndepline~te orice alte sarcini cu caracter financiar-contabil date de seful ierarhic direct side 

ordonatorul principal de credite sau prevazute expres in acte normative. 

- Organizeaza inventarierea valorilor materiale ~i bane~ti in vederea efectuarii corecte a 

operatiunilor de inventariere. 

Candida1ii vor avea in vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv 

republicarile, modificarile ~i completarile acestora. 

Viceprimar, 

Macrinoiu Milka 


