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Agenţia de Investigare Feroviară Română - AGIFER, denumită în continuare AGIFER, instituţie
publică finanţată integral din venituri proprii - înfiinţată potrivit art. 91 din Ordonanţa Guvernului nr.
95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice,
Transporturilor şi Locuinţei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2002, cu modificările şi completările
ulterioare - este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor în domeniul feroviar şi de
transport cu metroul care îndeplineşte toate atribuţiile organismului de investigare a accidentelor şi
incidentelor prevăzute la art. 21 din Legea nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi alte atribuţii în legătură cu investigarea altor evenimente decât
accidentele şi incidentele feroviare, potrivit legii.

I. AGIFER  scoate  la  concurs  un  post  contractual  vacant  de  economist  gradul  IA  la
Serviciul Relaţii Internaţionale şi Resurse Umane:

II. Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice AGIFER;
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 condiţiilor specifice ale
postului solicitate de instituţia publică;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în
specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă
incompatibil cu funcţia pentru care candidează, eliberat în conformitate cu prevederile legale în
vigoare la data prezentei (OUG 41/2016);

f) adeverinţă medicală 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 unităţile
sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;
 În cazul în care candidatul depune declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale şi
este declarat admis la selecţia dosarelor, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul
conformităţii copiilor cu acestea.

Documentele  mai  sus  menţionate  vor  fi  depuse  la  sediul  AGIFER,  din  Calea  Griviţei,  nr.
393, sector 1, Bucureşti, la camera 37, etajul 1, până la data de 31.07.2017, ora 14,00.

III. Condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii, conform prevederilor
art. 3 din Regulamentul cadru aprobat prin HG 286/2011, cu modificările şi completările
ulterioare, sunt următoarele
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând

Spaţiului 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 exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit

cerinţelor postului scos la concurs, respectiv;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului

ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de
fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o
incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

V. Condiţiile specifice potrivit cerinţelor postului pentru funcţia de economist gradul IA:
a) să aibă studii superioare,  de specialitate, de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau

echivalentă;
b) să aibă experienţă de minimum 10 ani;

A. Tematica :

1. Contabilitatea instituţiilor publice
2. Elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli, structura bugetului, principiile şi regulile

procesului bugetar;
3. Definirea şi structura cheltuielilor;
4. Definirea şi structura veniturilor;
5. Impozitele, taxele şi contribuţiile sociale prevăzute de Codul Fiscal pentru instituţiile

publice;
6. Procedurile pentru formarea, administrarea, angajarea şi utilizarea fondurilor publice;
7. Inventarierea patrimoniului;
8. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al AGIFER;

B. Bibliografie :
1.Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
2.O.M.F.P nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind organizarea şi

conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice
şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;

3.Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
4.O.M.F.P nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor  şi capitalurilor proprii;
5.O.M.E.F nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi

amortizarea activelor corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, modificate
prin O.M.F.P nr. 221/2015;

6.Legea nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară, cu modificările şi completările ulterioare;
7.Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.33/2015 pentru modificarea şi completarea unor

acte normative în domeniul feroviar, aprobată cu modificări prin Legea nr.42/2016;
8.Hotărârea Guvernului nr.716/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei de

Investigare Feroviară Română – AGIFER şi completarea Hotărârii Guvernului
nr.21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor;

Calendarul de desfăşurare a concursul pentru ocuparea postului mai sus menţionat constă
în următoarele etape:

Selecţia dosarelor de înscriere
- data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs - 31.07.2017, ora 14,00;
- selecţia dosarelor – 02.08.2017;
- afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor – 03.08.2017, ora 12,00;
- termen de depunere a contestaţiilor pentru selecţia dosarelor – 04.08.2017, ora 12,00;



- termenul de analizare a contestaţiilor şi de afişare a rezultatelor la contestaţiile depuse pentru
selecţia dosarelor – 07.08.2017, ora 10,00.

Proba scrisă
- data de desfăşurare a probei scrise – 09.08.2017, ora 10,00;
- termenul pentru notarea probei scrise şi afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisă - 10.08.2017,

ora 12,00;
- termen de depunere a contestaţiilor pentru proba scrisă – 11.08.2017, ora 16,00;
- termenul de analizare a contestaţiilor şi de afişare a rezultatelor la contestaţiile depuse pentru proba

scrisă – 16.08.2016, ora 12,00;

Interviul
- data de desfăşurare a interviului – 17.08.2017, ora 10,00;
- termenul pentru notarea interviului şi afişarea rezultatelor obţinute la interviu - 18.08.2017, ora

12,00;
- termen de depunere a contestaţiilor pentru proba scrisă – 21.08.2017, ora 12,00;
- termenul de analizare a contestaţiilor şi de afişare a rezultatelor la contestaţiile depuse pentru

interviu – 22.08.2017, ora 14,00;
Termenul pentru afişarea rezultatelor finale: 23.08.2017, ora 15,00.

 Probele de concurs vor fi susţínute la sediul AGIFER din Calea Griviţei, nr. 393, Bucureşti,
sector 1, camera 66, etajul 2.

Secretariatul comisiei de concurs va fi asigurat de dna. Caralicea Anişoara, telefon nr.
0799101351.
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