AGENȚIA DE CREDITE ȘI
BURSE DE STUDII

Agenția de Credite și Burse de Studii anunță scoaterea la concurs a postului vacant de
consilier clasa I, grad profesional superior ID 360955

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările și completările ulterioare,
Agenția de Credite și Burse de Studii organizează concursul pentru ocuparea funcției publice
de execuţie vacante de consilier clasa I, grad profesional superior, ID 360955, 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. cu modificările și completările ulterioare.
Condiţiile specifice sunt:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în
domeniul științelor economice;
- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 7
ani;
Dosarul de înscriere va cuprinde:
a) formularul de înscriere, atașat prezentului comunicat;
b) curiculum 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) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6
luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
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 excepția 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;
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- 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;
i) Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.
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 29 aprilie – 18 mai 2021, 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 trei probe succesive: selecția dosarelor, proba scrisă şi interviul.
Se pot prezenta la următoarea probă numai candidaţii declaraţi admişi la proba precedentă.
Proba scrisă a concursului va avea loc în data de 31 mai 2021 ora 9.00, 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.
Tematica
1. Norme metodologice privind organizarea contabilitații instituțiilor publice, planul de
conturi și instrucțiunile de aplicare;
2. Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor în instituțiile publice;
3. Organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
4. Clasificarea veniturilor și cheltuielilor bugetare pentru instituțiile publice;
5. Dispoziții generale privind contabilitatea publică;
6. Organizarea și conducerea contabilității;
7. Aprobarea, depunerea și componența situațiilor financiare;
8. Documente justificative și registre de contabilitate;
9. Acordarea avansurilor spre decontare și justificarea lor;
10. Modul de stabilire a salariilor și a altor drepturi salariale acordate personalului, precum
și a obligațiilor fiscale aferente acestora;
11. Exercitarea controlului financiar preventiv propriu;
12. Normele metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în
patrimoniul instituțiilor publice;
13. Tipurile de burse gestionate de A.C.B.S.;
14. Prevederile Legii nr. 1/2011 a educației naționale referitoare la conducerea institutiilor
de învățământ superior;
15. Scopul și atribuțiile A.C.B.S.;
16. Organizarea și desfășurarea concursurilor pentru obținerea burselor de studii în
străinătate.
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Bibliografia de concurs pentru funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad
profesional superior:
- Constituția României, republicată;
- Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019,
privind Codul administrative,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;
- 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;
- H.G. nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei;
- O.M.E.N.C.Ş. nr. 5568/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi
funcţionarea Agenţiei de Credite şi Burse de Studii;
- Legea contabilităţii nr. 82/1991 (r4), cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscal, cu modificările şi completările
ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
- O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul
instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţa de urgenţă nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate
prin trezoreria statului, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanţă nr. 80 din 30/08/2001 pivind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru
autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- O.M.F.P. nr. 1826/2003 pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare
la organizarea şi conducerea contabilităţii de gestiune;
- O.M.F.P. 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;
- O.M.F.P. 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;
- O.M.F.P nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
- O.M.E.F. nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea
şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu
modificările ulterioare și completările ulterioare;
- O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
- O.M.F.P. 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
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bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituţiile publice, indiferent
de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, cu modificările şi completările
ulterioare;
Ordonanţa de urgenţă nr. 99/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări
sociale de sănătate, cu modificările ulterioare;
Ordonanţa nr. 119(r1)/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar
preventiv, cu modificările și completările ulterioare;
O.M.F.P. 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 şi completările ulterioare;
Hotărâre nr. 2139 din 30/11/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi
duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare;
Hotărâre nr. 841 din 23/10/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de
valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările ulterioare;
Hotărârea nr. 72/2014 privind stabilirea valorii de intrare a activelor fixe la instituţiile
publice;
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
H.G. nr. 1070/2001 privind acordarea unor burse de studii lunare tinerilor români aflaţi
la studii în străinătate;
H.G. nr. 101/2002 privind instituirea burselor de cercetare şi formare postuniversitară
şi postdoctorală "Vasile Pârvan" la Accademia di Romania din Roma şi "Nicolae
Iorga" la Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica din Veneţia, modificată
prin H.G. nr. 918/2011;
O.M.E.N. nr. 443/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi
desfăşurarea concursului naţional pentru acordarea burselor de cercetare şi formare
postuniversitară şi postdoctorală ,,Vasile Pârvan” la Accademia di România din Roma
şi ,,Nicolae Iorga” la Istituto Romeno di Cultura e Recerca Umanistica din Veneţia;
O.M.E.N.C.Ş. nr. 5569/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
desfăşurare a concursurilor naţionale pentru acordarea burselor de
studii/cercetare/specializare/ cursuri de vară în străinătate, oferite în baza
documentelor de colaborare bilaterală sau în mod unilateral de alte state;

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 pentru fiecare etapă a concursului.

Director
Cristina BEREZOVSKI

Intocmit,
Referent de specialitate
Grindeanu Maria
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Atribuțiile din fișa postului de consilier clasa I, grad profesional superior, ID 360955:
1. asigură contabilitatea operaţiilor de capital, contabilitatea imobilizărilor, contabilitatea
trezoreriei, contabilitatea cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor, contabilitatea
angajamentelor şi a altor elemente patrimoniale, contabilitatea de gestiune în conformitate cu
legislaţia în vigoare;
2. verifică lunar soldurile balanţelor conturilor sintetice şi analitice pe surse de finanţare;
3. verifică acordarea drepturilor băneşti în lei şi valută pentru bursieri;
4. verifică registrele de casierie;
5. verifică înregistrările din Cartea Mare, Registrul Jurnal, Registrul numerelor de inventar;
6. verifică respectarea termenelor de decontare a sumelor acordate în avans, în lei, angajaţilor
A.C.B.S.;
7. propune măsurile necesare recuperării sumelor acordate în avans, conform legislației în
vigoare;
8. asigură şi răspunde de îndeplinirea la termen a obligaţiilor instituţiei faţă de bugetul statului
şi terţi, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
9. întocmeşte statele de plată pentru salariaţii instituţiei;
10. întocmeşte și transmite lunar formularul 112 ,,Declaraţia privind obligaţiile de plată a
contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor angajate”;
11. întocmeşte și transmite anual formularul 205 „Declarația informativă privind impozitul
reținut la sursă și câștigurile/pierderile realizate, pe beneficiar de venit”;
12. întocmește situațiile financiare trimestriale și anuale din A.C.B.S., cu respectarea
termenelor legale;
13. întocmește lunar, trimestrial, anual, în format electronic, în vederea generării în mod
automat în sistemul național de raportare a situațiilor financiare a următoarelor formulare:
- balanța de deschidere;
- cont de execuție non-trezor;
- balanța de verificare;
- plăți restante și situația numărului de posturi;
- situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor
finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare;
- situația plăților efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare;
- situația plăților efectuate la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor de finanțare
rambursabilă”;
- situația activelor și datoriilor financiare;
- transmiterea (depunerea) în sistem național de raportare Forexebug a formularelor din sfera
raportării situațiilor financiare, lunar, trimestrial, anual;
14. listează extrasele de cont pentru operațiile realizate prin Trezoreria Sector 1, din sistemul
național de raportare Forexebug;
15. pune la dispoziția consilierului juridic, în colaborare cu persoanele responsabile de
decontul bursierilor, documentele din care rezultă debitul cu care sunt înregistrați aceștia în
evidența contabilă a instituției;
16. întocmeşte notele contabile privind cheltuielile cu salariile, impozite, CAS, reţineri, în
vederea introducerii în contabilitate, cu respectarea planului de conturi;
17. efectuează înregistrărilor contabile curente ale activităţii instituţiei;
18.aplică prevederile strategiilor naționale în domeniul învățământului;
19. pregăteşte documentele proprii în vederea arhivării;
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20. respectă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Regulamentul Intern, Normele de
Tehnică a Securităţii Muncii, Normele de Prevenire şi Stingere a Incendiilor;
21. îndeplineşte şi alte lucrări de specialitate, în limitele competenţei, la solicitarea
superiorilor ierarhici, care sunt în conformitate cu atribuţiile direcţiei, prevăzute în ROF;
22. în absenţa personalului calificat din direcţie, preia şi atribuţiile care decurg din fişele de
post ale acestora.
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