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Agenția de Credite și Burse de Studii anunță scoaterea la concurs a postului vacant de 

consilier clasa I, grad profesional superior ID 360957 

 

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,  

 

Agenția de Credite și Burse de Studii organizează concursul pentru ocuparea funcției  publice 

de execuţie vacante de consilier clasa I, grad profesional superior, ID 360957, din cadrul 

Direcţiei Burse, Resurse Umane şi Economică. 

  

  Condiţiile generale pentru participarea la concurs sunt cele prevăzute de art. 465 din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 

Condiţiile specifice sunt: 

• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă 

durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul științelor economice; 

• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7 ani; 

• cunoaşterea limbii engleze, nivel avansat, dovedită prin probă suplimentară. 

 

Dosarul de înscriere va cuprinde: 

   a) formularul de înscriere, atașat prezentului comunicat;  

   b) curriculum vitae, modelul comun european;  

   c) copia actului de identitate;  

   d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor 

specializări;  

   e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada 

lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare 

ocupării funcţiei publice;  

   f) adeverinţă/adeverințe din care să rezulte că persoana are capacitate deplină de exerciţiu și 

că este aptă din punct de vedere medical şi psihologic să exercite o funcţie publică, eliberată 

cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului; 

   g) cazierul judiciar ( acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere că a 

solicitat eliberarea cazierului. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor  are 

obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul 

desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea 

neemiterii actului administrativ de numire).  

  h) declarația pe propria răspundere că: 

-  nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau 

contra autorității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni care împiedică înfăptuirea 

justiției, infracțiuni de fals ori a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o 

incompatibilă cu exercitarea funcției publice, cu exceptia situației în care a intervenit 

reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei; 

- nu i-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcție publică sau de a exercita profesia ori 

activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în 

condiţiile legii; 

- nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă 

pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani; 

- nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia 

specifică. 
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Copiile prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică 

pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.  

 

Dosarele  pot fi depuse în perioada 9 - 28.08.2019 inclusiv,  la Registratura instituției din 

str. Caransebeș nr.1, et. 7, cam. 715. Relații suplimentare privind depunerea dosarelor se pot 

obține de la Grindeanu Maria, referent de specialitate, tel. 0213101905, fax 0213102217, e-

mail maria.grindeanu@roburse.ro 

 

Concursul constă în patru probe succesive: selecția dosarelor, probă suplimentară pentru 

testarea limbii engleze nivel avansat, proba scrisă şi interviul. 

Se pot prezenta la următoarea probă numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă. 

 

Proba suplimentară de testare a limbii engleze se va desfășura în data de 9.09.2019 între 

orele 9.00-10.00 la sediul sus menționat. 

Rezultatele la această probă se vor afișa la ora 11.00, la avizierul instituției iar eventualele 

contestații pot fi depuse în maximum o oră de la afișarea rezultatelor. 

Proba scrisă a concursului va avea loc în data de 10. 09.2019 ora 10.00, la sediul A.C.B.S. 

din str. Caransebeş nr. 1, sector 1, Bucureşti, iar interviul va avea loc în maximum 5 zile 

lucrătoare de la data susținerii probei scrise. 

Bibliografie de concurs pentru funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad 

profesional superior: 

- Constituția României, republicată; 

- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

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

- Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1402/18.11.2009 privind  înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de 

Credite şi Burse de Studii, cu modificările ulterioare; 

- Legea contabilităţii nr. 82/1991 (r4), cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

- OMFP 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; 

- OMFP nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte 

din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- OMFP 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; 

- OMFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;  

- OMFP nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia 

bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor 

publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate 

integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor 

externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi 

bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent 

de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
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- Codul Fiscal din 08.09.2015, cu modificările și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 1070/2001 privind acordarea unor burse de studii lunare tinerilor români aflaţi 

la studii în străinătate. 

 

Afișat astăzi 09.08.2019, la sediul A.C.B.S. Strada Caransebeș nr. 1 Sector 1, 

București, și pe www. burse@roburse.ro,  

 

Lista candidaților declarați admiși/respinși pentru fiecare etapă este publicată la sediul 

și pe pagina web a A.C.B.S. Eventualele contestații vor fi depuse la sediul A.C.B.S. 

sau electronic la adresa de e-mail maria.grindeanu@roburse.ro, în termen de 24 ore de 

la data/ora publicării rezultatelor. 
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