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 concursului de recrutare a funcției publice de execuție, perioadă nedeterminată 
pentru postul de consilier, clasa I, gradul profesional superior – Serviciul Buget-Finanțe și 

Guvernanță Corporativă – Direcția Economică 

1. Constituția României, republicată; 
2. Titlul I şi II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancționarea tuturor formelor de 

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
5. Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
6. Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților 

și instituțiilor publice  pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul 
deplasării în interesul serviciului; 

7. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a 
întreprinderilor publice, actualizată; 

8. Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța 
corporativă a întreprinderilor publice; 

9. O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 

10. Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 
autoritățile administrației publice și instituțiile publice, cu modificările și completările 
ulterioare; 

11. Hotărârea Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în 
perioada 2017-2023 si pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul 
școlar 2017-2018, actualizată; 

12. Ordinul comun al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale si al președintelui Agenției 
Naționale pentru Achiziții Publice privind aprobarea documentației standardizate de 
atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de furnizare a fructelor, legumelor si produselor 
lactate si produselor de panificație în cadrul Programului pentru scoli al României; 

13. Hotărârea Guvernului nr. 881/2021 privind stabilirea bugetului pentru implementarea 
Programului pentru scoli al României în perioada 2017-2023 pentru anul școlar 2021-2022, 
precum si pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017  pentru aprobarea 
Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 si pentru stabilirea bugetului 
pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018; 

14. art. 82 din Legea nr. 1/2011 a educației națională, actualizată; 
15. Ordinul nr. 5.576/2011 al ministrului educației, cercetării, tineretului si sportului privind 

aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul 
preuniversitar de stat; 

16.  Hotărârea Guvernului nr. 1094/2021 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de 
performantă, de merit, de studiu si de ajutor social pentru elevii din învățământul 
preuniversitar de stat, cu frecventă, care se acordă în anul școlar 2021-2022. 

 
PREȘEDINTE, 

                                                         Dumitru BUZATU 



ATRIBUȚII PREVĂZUTE ÎN FIȘA POSTULUI 

pentru postul de consilier, clasa I, gradul profesional superior la Serviciul Buget-
Finanțe și Guvernanță Corporativă din cadrul Direcției Economice 

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. Întocmeşte documente prin care se solicită propuneri de la unităţile 
subordonate în vederea elaborarii Bugetului institutiilor publice si activitatilor 
finantate integral sau partial din venituri proprii; 

2. Centralizează solicitările instituțiilor subordonate atât la bugetele 
iniţiale cat si cu     ocazia  rectificărilor; 

3. Participă la elaborarea Bugetului institutiilor publice si activitatilor 
finantate integral sau partial din venituri proprii, Bugetul fondurilor externe  
nerambursabile si Bugetul creditelor interne/externe;  

4. Participă la întocmirea proiectelor de hotărâri privind adoptarea 
Bugetului institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din 
venituri proprii, Bugetului fondurilor externe nerambursabile si Bugetul 
creditelor interne/externe, precum si cu ocazia rectificărilor; 

5. Centralizează propunerile unităților subordonate privind repartizare pe 
trimestre a fondurilor după adoptarea Bugetului institutiilor publice si 
activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii; 

6. Repartizează pe trimestre  fondurile după adoptarea Bugetului 
institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri 
proprii, Bugetului fondurilor externe nerambursabile si Bugetul creditelor 
interne/externe,  precum si cu ocazia rectificărilor;  

7. Transmite unităţilor subordonate bugetele detaliate aprobate, cu 
desfăşurarea pe trimestre; 

8.  Participa la crearea bazei de date pentru proiecţia bugetară pe anul 
viitor si următorii trei ani a Bugetului institutiilor publice si activitatilor 
finantate integral sau partial din venituri proprii, Bugetului fondurilor externe 
nerambursabile si Bugetul creditelor interne/externe;                                                                          

9. Întocmeşte documentele prin care se solicita propuneri de la unităţile 
administrativ teritoriale din judet, privind repartizarea unor fonduri atât la 
bugetul iniţial cat si cu ocazia rectificărilor; 

10. Întocmește comunicări pentru unităţile administrativ teritoriale 
privind fondurile ce      le sunt repartizate atât la bugetul iniţial cat si   cu 
ocazia rectificărilor; 

11. Asigura asistenta de specialitate  pentru unitățile subordonate; 
12. Întocmește fisa de date a achiziției la „Programul pentru scoli al României”; 
13. Întocmește Caietul de sarcini în cadrul „Programului pentru scoli al 

României”; 
14. Propune conținutul acordului-cadru în cadrul „Programul pentru scoli al 

României”; 
15. Propune modificarea si/sau completarea clauzelor acordului cadru al 

„Programului pentru scoli al României”; 
16. Notifica promitentul –furnizor , în scris, în privința oricărei plângeri sau 

reclamații formulate cu privire la calitatea produselor furnizate în cadrul „Programul 
pentru scoli al României”; 



17. Înaintează propuneri privind categoria de produse legumicole sau fructe ce se 
vor derula în cadrul „Programul pentru scoli al României”; 

18. Monitorizează si controlează distribuția produselor în cadrul „Programul 
pentru scoli al României”; 

19. Întocmește toate documentele necesare pentru plata ajutorului financiar 
FEGA privitor la „Programul pentru scoli al României”;  

20. Pregătește documentele  si răspunde la controale ce  vizează „Programul 
pentru scoli al României”; 

21. Participa la operațiunile de inventariere si casare a bunurilor la instituțiile        
subordonate; 

22. Duce la îndeplinire toate sarcinile ce revin Consiliului Județean Vaslui privitor 
la guvernanta corporativă a întreprinderilor publice; 

23. Duce la îndeplinire toate sarcinile ce revin Consiliului Județean Vaslui privitor 
la acordarea a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat; 

24. Duce la îndeplinire următoarele responsabilități generale în domeniul SMC 
pentru funcții de execuție: 

a) Derulează activitatea proprie conform procedurilor operaționale; 
b) Respectă prevederile privind SMC-ul; 
c) Raportează managementului de la cel mai înalt nivel despre 

funcționarea SMC și despre orice necesitate de îmbunătățire;  
d) Propune acțiuni corective; 
e) Participă la ședințele de instruire în domeniul managementului 

calității; 
f) Participă la identificarea neconformităților existente in activitatea 

proprie; 
g) Participă la documentarea riscurilor și oportunităților tuturor 

activităților/obiectivelor din activități proprii; 
h) Participă la documentarea riscurilor și oportunităților tuturor 

activităților/obiectivelor din activități proprii; 
25. Duce la îndeplinire următoarele responsabilități generale în 

domeniul SMC pentru responsabilii de calitate: 
a) Stabilește obiectivele calității pentru procesul al cărui proprietar este; 
b) Determină metodele (documentate) și resursele necesare planificării, 

operării și controlului eficace a procesului; 
c) Decide asupra stabilirii, analizării riscurilor și oportunităților 

activităților/obiectivelor specifice procesului din care face parte; 
d) Determină competenta necesară pentru personalul ce desfășoară 

activități în cadrul procesului;  
e) Asigură că procesul este implementat corespunzător pentru a facilita 

îndeplinirea cerințelor cetățenilor și a altor parți interesate;  
f)  Monitorizează, măsoară și analizează procesul;  
g) Implementează acțiuni necesare pentru a realiza rezultatele planificate 

și îmbunătățirea continuă a procesului;  
h) Reprezintă instituția în relația cu cetățenii și furnizorii; 

26.  Asigură confidențialitatea asupra datelor personale pe care le prelucrează pe 
toata durata exercitării raportului de serviciu și după încetarea acestuia, pe 
termen nelimitat, având obligația: 



a) de a prelucra datele personale în conformitate cu și în limitele de 
autorizare stabilite în procedurile interne; 

b) de a păstra confidențialitatea asupra datelor personale pe care le 
prelucrează; 

c)  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 intern fisa postului; 

d) de a prelucra datele personale numai pentru aducerea la îndeplinire a 
atribuțiilor de serviciu prevăzute în fișa postului și în regulamentul 
intern; 

e) 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; 

f) de a aduce la cunoștința angajatorului in cel mai scurt timp posibil orice 
situație de acces neautorizat la datele personale pe care le 
prelucrează. 

27. Alte atribuții  specifice activități serviciului buget-finanțe, stabilite de către  
directorul executiv adjunct si/sau directorul executiv; 

 

 

 


