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Primăria Roman anunţă organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării 

pe durată nedeterminată a unui post vacant, de funcţie publică, de execuţie, de inspector I 
superior din cadrul Direcţiei Impozite şi Taxe Locale, Biroul urmărire impozite şi taxe. 
 Condiţiile generale de participare la concurs sunt cele prevăzute la art. 465 din 
O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, modificat. 

Condiţiile specifice: 
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în 
domeniul ştiinţelor economice, specializarea cibernetică economică;  
- 7 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.  
Atribuţiile postului: 
1.Asigură suportul tehnic în Biroul urmărire impozite şi taxe privind utilizarea  
programelor folosite în activităţile specifice din cadrul primăriei;  
2.Înregistrează toate popririle făcute pentru persoane fizice în Registrul de popriri; 
3.Asigură suportul pentru contribuabilii persoane fizice privind sistemul naţional 
electronic de plată online a taxelor şi impozitelor în funcţie de necesităţile biroului de 
urmărire impozite şi taxe din cadrul Primăriei; 
4.Înregistrează documente în registrul de popriri; 
5.Îndeplineşte procedura de comunicare a actelor administrative fiscale prin publicitate, 
inclusiv pe pagina de internet din cadrul primăriei;  
6.Gestionează trecerea creanţelor din evidenţa curentă în evidenţa separată pentru 
persoanele fizice declarate insolvabile ; 
7.respectă cerinţele  prevăzute de: 

 Ordinul S.G.G. nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului 
intern/managerial al entităţilor publice;  

 Procedurile şi instrucţiunile privitoare la sistemul de control intern managerial şi 
managementul calităţii; 

 Regulamentul intern al aparatului de specialitate al primarului şi al serviciilor 
publice de interes local fără personalitate juridică; 

 Regulamentele  interne specifice  ; 
 Codul de conduită etică şi integritate al funcţionarilor publici şi personalului 

contractual din cadrul Municipiului Roman; 
 Procedurile,  instrucţiunile  şi legislaţia SSM si SU aplicabile; 

8.Participă la instruirile interne şi/sau externe; 



9.Îndeplineşte şi alte atribuţii încredinţate de şeful ierarhic superior sau de conducerea 
instituţiei. 
 Bibliografie: 
- Legea nr. 227/2015 Codul Fiscal, cap. TITLUL IX Impozite şi taxe locale, cu 
modificările si completările ulterioare; 
- Ordonanţa nr.2/2001(r) privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi 
completările uterioare; 
- Legea 207/2015 privind codul de procedura fiscală cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- Administrative Tools in Windows 10-https://docs.microsoft.com/en-us/windows/client-
management/administrative-tools-in-windows-10; 
- Windows Network Diagnostic Commands - http://bit.ly/32aFQcg-WinNetCom; 
- PowerShellDocumentation - https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/; 
- O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, Partea a VI-a, Titlul II; 
- Constituţia României(r). 
 Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie 
inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.  
 Dosarele vor conţine în mod obligatoriu următoarele documente: 
• formularul de înscriere;  
• curriculum vitate, modelul european;  
• copia actului de identitate;  
• copiile ale diplomelor de studii, certficatelor şi altor acte care atestă efectuarea unor 
specializări şi perfecţionări;  
• copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei 
publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, 
după caz;  
• copia carnetului de muncă şi după caz, sau a adeverinţei eliberate de angajator pentru 
perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate studiilor 
necesare ocupării funcţiei publice; adeverinţele trebuie să cuprindă elemente similare 
celor prevăzute în anexa de pe site-ul primăriei şi din care să rezulte cel puţin 
următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate 
pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în 
muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor;  
• copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 
luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului; adeverinţa 
conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul 
standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice; 
• copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare pentru efort fizic, în 
cazul funcţiilor publice pentru a căror ocupare este necesară îndeplinirea unor condiţii 
specifice care implică efort fizic şi se testează prin probă suplimentară;  
• cazierul judiciar;  
• declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste calitatea sau lipsa calităţii 
de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia. 

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest 
caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la 
înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică 
competentă 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. În situaţia în care 
candidatul solicită expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la 
autoritatea sau instituţia publică competentă, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită 
potrivit legii şi procedurii aprobate la nivel instituţional. 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de 
documentele originale, în vederea certificării pentru conformitatea cu originalul. 

Concursul de recrutare constă în 3 etape succesive: 
a) selecţia dosarelor de înscriere, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data 
expirării termenului de depunere a dosarelor; 
b) proba scrisă; 
c) interviul susţinut, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data 
susţinerii probei scrise. 

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi „admis” la etapa 
precedentă. 

Concursul se va desfăşura în data de 04.05.2020, ora 11:00, proba scrisă. 
  Locul de desfăşurare al concursului: sediul primăriei Roman. 

      Dosarele se depun în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului pe pagina de 
internet a primăriei Roman şi pe site-ul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, 
începând cu data de 31.03.2020 până la data de 21.04.2020, inclusiv, ora 16:00, la cam. 
62, serviciul resurse umane, salarizare, sediul primăriei. 

      Date de contact:  
          Serviciul resurse umane, salarizare din cadrul Primăriei Roman, cam. 62,                      
tel.0233208609.  

 
 
        Primar,     Şef Serviciul resurse umane, salarizare 

      Lucian-Ovidiu MICU                               Otilia Gălăţeanu 
 

 
 
                                                        
 


