ANUNŢ
PRIVIND CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTULUICONTRACTUAL VACANT DE
CASIER:
În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare, Administrația Fondului Cultural Național organizează în
perioada 17 mai – 22 iunie 2022, la sediul său din Bucureşti, sector 1, Str. Barbu Delavrancea nr.
57, concurs pentru ocuparea următorului post contractual vacant:
1 post Casier (M, G) Compartiment Buget Financiar-Contabilitate, normă întreagă


Pentru a participa la concurs, candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele
condiţii:

Condiţiile generale:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condițiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit
cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracțiuni contra umanității, contra
statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea
justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârşite cu intenție, care ar
face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit
reabilitarea.
Condiţiile specifice:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

studii medii – diploma de bacalaureat;
minimum 3 ani vechime în câmpul muncii;
activitatea desfasurata in cadrul unei institutii publice, constituie avantaj;
abilități de comunicare;
disponibilitate pentru lucrul peste program;
cunoştințe operare PC: Microsoft Office (Word, Excell); Internet Explorer;

DOSARUL DE CONCURS trebuie să conţină următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată Directorului Administrației Fondului Cultural Național;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după
caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale
postului;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie
şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l
facă incompatibil cu funcția pentru care candidează, în original;*
f) adeverință medicală în original, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu
cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de
către unitațile sanitare abilitate. Adeverința trebuie să conțină, în clar, numărul, data, numele
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății
g) curriculum vitae, model European, conform H.G. nr. 1021/2004;
*În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor,
care a depus la înscriere o declarație pe propia răspundere că nu are antecedente penale, are
obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului juridic, cel mai târziu până la
data desfăşurării primei probe a concursului.
Actele prevăzute la alin. (1) lit.b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării
conformităţii copiilor cu acestea.
Concursul se va desfăşura în trei etape succesive, după cum urmează:
- selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în data de 03.06.2022;
- proba scrisă va avea loc în data de 09.06 2022, ora 11:00;
- interviul va avea loc în data de 16.06 2022, ora 11:00;.
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admişi la etapa precedentă.
Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este 02.06.2022
ora 16.00, la sediul Administraţiei Fondului Cultural Naţional (AFCN), Bucuresti, Sector 1, Str
Barbu Delavrancea nr 57.
Concursul va avea loc la sediul Administraţiei Fondului Cultural Naţional.
Informaţii suplimentarede luni până vineri, între 10:00 – 17:00, persoana de contact: Rada Elena ,
tel 0766370296

BIBLIOGRAFIA ŞI TEMATICA PENTRU CONCURS
Tematică
1. Gestionarea mijloacelor bănesti si a altor valori;
2. Efectuarea încasărilor de către casier, evidenta și păstrarea numerarului;
3. Organizarea şi funcționarea AFCN;
4. Documentele care atestă mijloacele bănești și decontările;
Bibliografie
-

HG nr 802/2005 privind organizarea şi funcționarea Administrației Fondului Cultural Național;
OG nr 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor
culturale, ordonanta nr. 2/2008

-

Decretul nr. 209 / 1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casă;

-

Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în
legătură cu gestionarea bunurilor;

-

Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări şi plăți
în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgență a guvernului nr.
193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată.

Actele normative de la nivel naţional pot fi accesate pe portalul legislativ al Ministerului Justiţiei
(legislatie.just.ro). Actele normative care gestionează funcţionarea AFCN pot fi găsite si la
http://www.afcn.ro/legislatie/legislatie-nationala.html
CALENDARUL CONCURSULUI
17.05.2022

publicare anunţ

02.06.2022, ora 12.00

termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs de către
candidați;

03.06.2022

selecția dosarelor de concurs;

06.06.2022

afişarea rezultatelor selecției dosarelor;

07.06.2022, ora 12.00,

termenul limită pentru depunerea contestațiilor privind selecția
dosarelor;

08.06.2022

soluționarea contestațiilor şi afişarea rezultatelor acestora;

09.06.2022, ora 11.00

proba scrisă;

10.06.2022

afişarea rezultatelor probei scrise;

14.06.2022, ora 12.00,

termenul limită pentru depunerea contestațiilor privind proba scrisă;

15.06.2022

soluționarea contestațiilor şi afişarea rezultatelor acestora;

16.06.2022, ora 11.00

susţinerea interviului;

17.06.2022

afişarea rezultatelor interviului;

20.06.2022, ora 12.00

termenul limită pentru depunerea contestațiilor privind interviul;

21.06.2022

soluționarea contestațiilor şi afişarea rezultatelor acestora;

22.06.2022

afişarea rezultatelor finale.

Anunţ afişat în data de 17.05.2022

