
Poziţia 10, Lector universitar (șef de lucrări), Disciplinele: Fiscalitate, Sisteme și raportări financiare, Achiziții 
publice, Expertiză contabilă, funcţie civilă 

Universitatea  ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE “NICOLAE BĂLCESCU” DIN SIBIU 
Facultatea FACULTATEA DE ȘTIINŢE ECONOMICE ȘI ADMINISTRATIVE 
Departament DEPARTAMENTUL ȘTIINŢE ECONOMICE 
Poziţia în statul de funcţii Poziţia 10 
Funcţie Lector universitar (șef de lucrări) civil 
Discipline din planul de învăţământ Fiscalitate 

Sisteme și raportări financiare 
Achiziții publice  
Expertiză contabilă 

Domeniul ştiinţific Finanțe 
Descriere post Postul de lector universitar (șef de lucrări) civil, poz. 10 din statul de funcţii al Departamentului 

Ştiinţe economice, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative. Programul de lucru este fix, 40 
de ore săptămânal (8 ore/zi lucrătoare şi ori de câte ori este nevoie conform prevederilor legale). Se 
subordonează directorului de departament şi colaborează cu colegii din departament şi facultate. 
Desfăşoară activităţi didactice conform statului de funcţii. 

Atribuţiile/activităţile aferente Desfăşoară activităţi didactice conform normelor legale în vigoare; desfăşoară toate activităţile 
didactice şi ştiinţifice cu respectarea legii, la înalte standarde morale şi de calitate; desfăşoară 
activităţi de cercetare ştiinţifică, conform planului de cercetare ştiinţifică al departamentului; participă 
la elaborarea planurilor de învăţământ şi a fişelor de disciplină; participă la activităţi de modernizare 
a logisticii didactice; participă la controlul şi îndrumarea activităţilor didactice şi ştiinţifice. 
Îndrumă elaborarea lucrărilor de licenţă şi disertaţie. Elaborează, individual şi în colectiv, monografii, 
manuale, cursuri etc.; participă la proiectarea curriculară în domeniul său de competenţă; realizează 
evaluările curente şi finale ale nivelului de pregătire al studenţilor; desfăşoară la ordin activităţi extra 
curriculare; aplică prevederile legale privind lucrul cu documente clasificate. 

Salariul minim de încadrare 4822 lei 
Calendarul concursului  
Data publicării anunţului în Monitorul 
Oficial 

06.05.2021 

Perioadă înscriere Început                          Sfârşit 
06.05.2021                 22.06.2021 

Data susţinerii prelegerii Va fi anunţată începând cu 05.07.2021, prin afişare pe site-ul academiei 
Ora susţinerii prelegerii Va fi anunţată începând cu 05.07.2021, prin afişare pe site-ul academiei 
Locul susţinerii prelegerii Va fi anunţată începând cu 05.07.2021, prin afişare pe site-ul academiei 
Perioadă de susţinere a examenelor Început                          Sfârşit 

07.07.2021                  09.07.2021 
Perioadă comunicare a rezultatelor 10.07.2021 
Perioadă de contestaţii Început                          Sfârşit 

12.07.2021                 14.07.2021 
Soluţionarea contestaţiilor şi 
comunicarea rezultatelor 

Început                         Sfârşit 
15.07.2021                 28.07.2021 

Descrierea procedurii de concurs Conform Metodologiei de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din 
Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” din Sibiu, ediția 2021 

Tematica şi bibliografia pentru 
concurs 

Tematica 
1. Impozitul pe venitul persoanelor fizice și contribuțiile sociale obligatorii. 
2. Taxa pe valoarea adăugată. 
3. Situaţii financiare trimestriale întocmite de instituţiile publice. Raportări financiare lunare. 
4. Situaţii financiare anuale întocmite de instituţiile publice. 
5. Raportări contabile semestriale şi situaţii financiare/raportări anuale întocmite de entități 

economice. 
6. Etapa de planificare/pregătire a achizițiilor publice, inclusiv consultarea pieţei; elaborarea 

documentelor specifice acestei etape. 
7. Etapa de organizare a procedurii de achiziții publice şi atribuirea contractului/acordului-cadru; 

elaborarea documentelor specifice acestei etape. 
8. Dispunerea expertizelor contabile şi numirea experţilor contabili; contractarea şi programarea 

lucrărilor; delegarea şi supravegherea lucrărilor. Particularităţi privind incompatibilitatea 
expertului contabil în demersul efectuării expertizelor contabile judiciare şi extrajudiciare. 

9. Redactarea raportului de expertiză contabilă judiciară. 
 

Bibliografia 
1. Popa Adriana Florina, Păunescu Mirela, Ciobanu Radu, Fiscalitate, ediția a III-a revizuită și 

adăugită, Ed. CECCAR, București, 2020  
2. Batca - Dumitru Corina Graziella, Sahlian, Daniela – Nicoleta, Irimescu Alina Mihaela, 

Contabilitate și raportare financiară, Ed. CECCAR, București, 2020 
3. Pîrvuț Valentin, Studiu privind situațiile financiare anuale din Ministerul Apărării Naționale, Ed. 

Academiei Forțelor Terestre, Sibiu, 2016 
4. Balteș Nicolae, Expertiză contabilă și diagnostic financiar, Editura Pro Universitaria, 2020 
5. Lazăr Sebastian, Achiziții publice: principii, proceduri, operațiuni, metodologie, Editura Wolters 

Kluwer, Bucureşti, 2009 
6. Popa G., Achiziții publice, curs universitar, Editura Academiei Forţelor Terestre, Sibiu, 2013 
7. Cimpoeru Dan, Achiziții publice. Concesiuni. Parteneriat public-privat. Remedii și căi de atac, 

Ed. C.H. Beck, București, 2020 



8. Dobrotă Ecaterina-Milica, Pârvu Dumitru-Viorel, Achiziții publice. Idei noi, practici vechi, Ed. 
Universitară, București, 2020 

9. Sgărdea Florinel Marian, Control financiar şi expertiză contabilă, Editura ASE, Bucureşti, 2014 
10. Şandru Daniel Mihail, Alexe Irina, Hodoş Raul Felix, Achiziții publice în România: aplicarea și 

interpretarea noii legislații europene, Editura Universitară, București, 2017 
11. *** Curs de achiziții publice: aspecte teoretice și aplicații practice, Editura Hamangiu, București, 

2018 
12. *** Standardul profesional nr. 35 Expertizele contabile – Ghid de aplicare –, ediţia a VI-a 

revizuită şi actualizată, Editura CECCAR, Bucureşti, 2014, disponibil on-line la 
https://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2011/09/Standardul-profesional-nr.-35-2014.pdf  

13. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1.917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, 
Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, M. Of. nr. 
1186/29.12.2005, cu modificările şi completările ulterioare 

14. Ordinul Ministrului Finanțelor nr.494/12.04.2021 privind transmiterea situațiilor financiare 
trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice și pentru modificarea și completarea unor 
ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice; - 
formularele de situații financiare actualizate ce se întocmesc de instituțiile publice la 31 martie 
2021, M. Of. nr. 404/16.04.2021 

15. Ordinul Ministrului Finanțelor nr.28/6.01.2021 privind transmiterea situațiilor financiare anuale 
centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2020 și pentru modificarea și 
completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor 
publice; - formularele de situații financiare ce se întocmesc de instituțiile publice la 31 decembrie 
2020, M. Of. nr. 31/12.01.2021 

16. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1998/9 aprilie 2019 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări 
financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și 
completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, M. Of. Nr. 
284/15.04.2019, cu modificările şi completările ulterioare 

17. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 129/18.01.2019 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 
decembrie 2018 şi pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii 
instituţiilor publice, M. Of. nr. 68/28.01.2019, cu modificările și completările ulterioare 

18. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 629/03.04.2009 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor 
publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, M. Of. nr. 242/10.04.2009, cu 
modificările şi completările ulterioare,. 

19. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 79/18.01.2010 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 
decembrie 2009, M. Of. nr. 63/28.01.2010, cu modificările ulterioare,. 

20. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1802/29.12.2014 pentru aprobarea Reglementărilor 
contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, 
M. Of. nr. 963/30.12.2014, cu modificările şi completările ulterioare 

21. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 58/14.01.2021 privind principalele aspecte legate de 
întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale 
operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, precum şi pentru 
reglementarea unor aspecte contabile, M. Of. nr. 66/21.01.2021 

22. Legea contabilităţii nr. 82/24.12.1991, republicată, M. Of. nr. 292/15.04.2008, cu modificările şi 
completările ulterioare 

23. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2206/2020 pentru aprobarea Sistemului de raportare 
contabilă la 30 iunie 2020 a operatorilor economici, precum şi pentru completarea unor prevederi 
contabile, M. Of. nr. 675 din 30 iulie 2019 

24. Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea 
nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, M. Of. nr. 423/06.06.2016, cu modificările și completările 
ulterioare 

25. Lege nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, M. Of. nr. 391/23.05.2016, cu modificările și 
completările ulterioare 

26. Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 
privind achiziţiile sectoriale, M. Of. nr. 422/06.06.2016 

27. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de 
achiziții publice in domeniile apărării si securității, M. Of. nr. 932/ 29.12.2011, cu modificările și 
completările ulterioare 

28. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, M. Of. nr. 688/10.09.2015, cu modificările şi 
completările ulterioare 

29. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, M. Of. nr. 22/13.01.2016, cu modificările și completările 
ulterioare; 

30. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, M. Of. nr. 547/23.07.2015, cu 
modificările şi completările ulterioare  

Listă documente a) Cererea de înscriere la concurs conform Anexei nr. 9 (din metodologia de concurs), semnată de 
candidat, care include o declaraţie pe proprie răspundere privind veridicitatea informaţiilor 
prezentate în dosar. 

b) Propunere de dezvoltare a carierei universitare, atât din punct de vedere didactic, cât şi din punct 
de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică, redactată de candidat, cuprinzând maxim 10 
pagini. 

c) Curriculum vitae (Europass) al candidatului, tipărit şi în format electronic.  

https://ceccar.ro/ro/wp-content/uploads/2011/09/Standardul-profesional-nr.-35-2014.pdf


d) Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale şi cele ale Academiei Forţelor Terestre 
„Nicolae Bălcescu” din Sibiu de prezentare la concurs, conform Anexei nr. 11 (din metodologia 
de concurs). Fişa de verificare este completată şi semnată de către candidat. 

e) Documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copia legalizată a diplomei de doctor şi în 
cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de 
recunoaştere sau echivalare a acesteia.  

f) Rezumatul tezei de doctorat, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, pe 
maxim o pagină pentru fiecare limbă.  

g) Declaraţie pe proprie răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate 
prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului 
sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate, conform Anexei nr. 13 (din metodologia de 
concurs). 

h) Copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului. 
i) Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a 

paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de 
identitate ori paşaportului. 

j) În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii după documente care atestă schimbarea 
numelui – certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui.  

k) Lista de lucrări ale candidatului, în format tipărit şi în format electronic. Lista de lucrări a 
candidatului va fi structurată conform Anexei nr. 1 (din metodologia de concurs).   

l) Maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, selecţionate de acesta şi 
considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii şi pentru structura 
postului scos la concurs, în format electronic, iar în cazul în care nu sunt disponibile în format 
electronic, ȋn format tipărit/copii xerox. 

m) Document referitor la deţinerea unui cont propriu pe Google Scholar şi pe Web of Knowledge 
(captură de ecran şi link) în vederea determinării coeficientului HIRCH în baza articolelor 
ştiinţifice indexate şi ale citărilor, pentru ocuparea unui post didactic sau de cercetare vacant în 
Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu. 

n) Prezentarea în 1-3 pagini a unui contract/grant de cercetare câştigat princompetiţie 
internaţională/sau naţională, PSCD (Plan Sectorial de Cercetare – Dezvoltare) sau contract 
realizat cu o firmă particulară de minim 25.000 de lei la care a fost director/participant (numai în 
cazul în care standardele minimale ale domeniului specificat pentru postul scos la concurs prevăd 
această cerinţă). 

o) Certificat medical de atestare a stării de sănătate eliberat de medicul de familie. 
p) Cazier judiciar. 

Adresa unde se transmite/depune 
dosarul de concurs 

Academia Forţelor Terestre, Str. Revoluţiei, nr. 3-5, Sibiu 
Programul pentru depunerea dosarelor la sediul instituției este 7.30-15.30. 

 


