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                                                                                                                      Se aprobă, 
                                                                                                                     PREȘEDINTE 

                                                                                                          Dumitru BUZATU 
 

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ  
Concurs/examen de promovare în gradul profesional SUPERIOR, funcție publică de execuție,  

organizat în data de 05.04.2022, proba scrisă 
 
Bibliografie generală1: 

1. Constituția României, republicată; 
2. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare – 

Partea VI – Titlul I (Dispoziții generale),  
       Titlul II (Statutul Funcționarilor Publici); 

3. O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 
Bibliografie specifică: 

1. Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru 

activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare; 

2. H.G. nr. 1.447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu 

modificările și completările ulterioare;  

3. O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de 

programare 2014- 2020, cu modificările și completările ulterioare; 

4. H.G. nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței 

de urgentă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 

perioada de programare 2014- 2020, cu modificările și completările ulterioare; 

5. O.G. nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a 

cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 

2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 12/2016, cu modificările și 

completările ulterioare; 

                                                 
1 Cuprinde acte normative impuse de prevederile art. 22 alin. (3) din HG nr. 611/2008 coroborate cu prevederile art. 
467 alin. (2) din OUG nr. 57/2019.  
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6. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum si 
organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

7. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1120/2014 pentru aprobarea procedurii de finanţare 

prevăzute la art. 35^1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

8. Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, cu modificările și 

completările ulterioare; 

9. Legea nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru programele, 

proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni și a organizațiilor 

reprezentative ale acestora, precum și a modului de repartizare și de utilizare a sumei prevăzute 

în bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru această activitate, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 
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Se aprobă,  
                                                                                                             PREȘEDINTE 

                                                                                                              Dumitru BUZATU 
 

ATRIBUȚII PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI 
Concurs/examen de promovare în gradul profesional, funcție publică de execuție,  

organizat în data de 05.04.2022, proba scrisă 
 
 

În baza activităților care presupun exercitarea prerogativelor de putere publică, în 
concordanță cu specificul funcției publice corespunzătoare postului, se stabilesc următoarele 
atribuții ce vor fi prevăzute în fișa postului: 
 
1. participă la elaborarea, actualizarea şi monitorizarea strategiei şi programelor de dezvoltare 
ale județului Vaslui; 
2. participă la realizarea de studii, sinteze, prognoze, rapoarte, în domeniul de activitate al 
direcției; 
3. participă la întocmirea proiectelor cu finanțare nerambursabilă; 
4. participă la implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă in care Consiliul 
Județean Vaslui este solicitant sau partener; 
5. asigură managementul financiar al proiectelor cu finanţare nerambursabilă din a căror 
echipa face parte, cu respectarea prevederilor contractelor de finanțare, a procedurilor de 
implementare și a legislației specifice aplicabile; in acest sens, fișa postului se completează cu 
atribuțiile specificate in cadrul proiectului; 
6. asigură evidenta veniturilor şi cheltuielilor proiectelor cu finanțare nerambursabilă 
administrate de consiliul județean, precum şi întocmirea documentelor financiare şi de raportare 
necesare; 
7. colaborează cu Direcția economică la asigurarea de către Consiliul județean a resurselor 
pentru accesarea şi finanțarea proiectelor, precum şi a celorlalte activităţi care intră în sfera de 
activitate a Direcției; în acest scop, întocmește documentele necesare- proiecte de buget, 
referate, note de fundamentare, etc; 
8. colaborează la realizarea  Programului anual de investiții; 
9. participă la întocmirea documentației procedurilor de achiziții publice de bunuri, servicii şi 
lucrări pentru proiectele cu finanţare nerambursabilă, în conformitate cu prevederile legislației în 
vigoare şi/sau a procedurilor prevăzute în contractele de finanţare; 
10. participă în comisia de gestionare a Programului judeţean de finanţare nerambursabilă a 
activităţilor non-profit de interes general; 
11. verifică şi monitorizează modul de implementare a proiectelor finanţate prin Programul 
judeţean de finanţare nerambursabilă a activităţilor non-profit de interes general; 
12. Participă la evaluarea/monitorizarea proiectelor finanțate prin Programul  de finanțare a 
românilor de pretutindeni și la elaborarea documentelor Programului; 
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13. colaborează la realizarea unor proiecte, programe interjudeţene, indiferent de sursa de 
finanţare; 
14. identifică nevoi, propune teme şi gestionează documentaţia referitoare la programe şi 
proiecte cu finanţare nerambursabilă in  domeniile: dezvoltare regională, dezvoltare rurală, 
dezvoltarea capacității administrative, capital uman; 
15. monitorizează şi gestionează informaţia referitoare la programele de finanțare în domeniile 
dezvoltare regională, dezvoltare rurală, dezvoltarea capacității administrative, capital uman, 
asigurând diseminarea informaţiei şi suport pentru elaborarea şi implementarea proiectelor 
finanţabile prin aceste programe atât CJ Vaslui cât şi clienţilor instituţiei (autorităţi publice locale, 
ONG-uri, instituții subordonate); 
16. iniţiază, urmăreşte realizarea şi asigură valorificarea studiilor, programelor sau sintezelor 
efectuate de către agenţii economici sau instituţii specializate, la solicitarea Consiliului judeţean; 
17. acţionează pentru realizarea de parteneriate public-public şi public-privat, în vederea 
elaborării şi implementării programelor şi proiectelor de dezvoltare locală; 
18.  participa la pregătirea documentației necesare si la monitorizarea implementării 
contractelor de parteneriat public- privat; 
19. întocmeşte şi popularizează calendarul pieţelor, târgurilor şi oboarelor atât din județ, cât 
şi din ţară, în scopul informării agenţilor economici; 
20. informează permanent şeful de serviciu în legatură cu stadiul realizării atribuţiilor ce îi revin 
şi a sarcinilor date spre realizare ; 
21. răspunde de realizarea lucrărilor repartizate (termen, calitate, standarde, prevederi 
legale); 
22. studiază legislația in domeniul de activitate de care răspunde şi informează şefii ierarhici 
superiori cu privire la atribuțiile consiliului judeţean ce decurg din aceasta; 
23. asigură păstrarea în bune condiţii şi apoi arhivarea documentelor repartizate, produse şi 
gestionate de serviciu, conform actelor normative şi procedurilor interne în vigoare, inclusiv 
arhivarea electronică; 
24.     îndeplinește următoarele responsabilități în domeniul SMC: 
- derulează activitatea proprie conform procedurilor operaționale; 
- respectă prevederile privind SMC-ul; 
- raportează managementului de la cel mai înalt nivel despre funcționarea SMC și despre orice 
necesitate de îmbunătățire; 
- propune acțiuni corective; 
- participă la ședințele de instruire în domeniul managementului calității ; 
- participă la identificarea neconformităților existente in activitatea proprie; 
- participă la documentarea riscurilor și oportunităților tuturor activităților / obiectivelor din 
activități proprii. 
25.      asigură confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează pe toata durata 
exercitării raportului de serviciu și după încetarea acestuia, pe termen nelimitat, salariatul având 
obligația: 
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- de a prelucra datele personale în conformitate cu și în limitele de autorizare stabilite în 
procedurile interne; 
-        de a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează; 
- de a nu dezvălui datele personale pe care le prelucrează, unor alte persoane decât cele în 
privința cărora îi este permis acest lucru prin procedurile interne, prin Regulamentul Consiliului 
Județean privind prelucrarea datelor cu caracter personal și prin fisa postului; 
- de a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a atribuțiilor de serviciu 
prevăzute în fișa postului și în Regulamentul Consiliului Județean privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal; 
- de a respecta masurile tehnice și organizatorice stabilite pentru protejarea datelor cu 
caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii 
sau accesului neautorizat, in special dacă prelucrarea respectivă comportă transmisii de date în 
cadrul unei rețele, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegală; 
- de a aduce la cunoștință și de a informa, de îndată, pe șeful ierarhic superior și pe 
responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal de la nivelul instituției în cazul identificării 
unei situații de încălcare a securității acestor date.29. efectuează înregistrarea/rezolvarea 
documentelor intrate/expediate la nivel de compartiment în registrul electronic de corespondență. 
26.      asigură îndeplinirea rolului, misiunii, atribuțiilor și responsabilităților generale ale aparatului 
de specialitate așa cum sunt ele prevăzute în Regulamentul de Organizare și Funcționare a 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
județean Vaslui; 
27.     exercită atribuțiile de serviciu în conformitate cu Regulamentul de ordine interioară și Codul 
de conduită, etică profesională și integritate al funcționarilor publici și al personalului contractual 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui; 
28.     îndeplinește, potrivit legii, orice alte atribuții încredințate de șefii ierarhici superiori, precum 
şi cele rezultate din legi și alte acte normative, în legătură cu sarcinile de serviciu. 
 
 

 


