
CONSILIUL FISCAL
________________________________________________________________________ 

Bucureşti - România, Casa Academiei, Calea 13 Septembrie Nr. 13, Sector 5,
Telefon/fax: 40-21-3184826, Telefon: 40-21-3188106/3544, www.consiliulfiscal.ro

PROCES VERBAL
DE EVALUARE A REZULTATELOR LA INTERVIU

Incheiat astăzi 29.03.2018,  în urma îndeplinirii  procedurii  de analiză şi  evaluare a rezultatelor la
proba orală a concursului pentru ocuparea unui post contractual vacant de Expert debutant – normă
întreagă, în cadrul Secretariatului Tehnic al Consiliului fiscal. 
În urma evaluării rezultatelor la interviu, Comisia de concurs a stabilit următoarele: 

Nr. crt. Nume şi prenume 
candidat 

Participare 
la interviu 

Punctaj total 
(maxim 100) 

Rezultat final: 
admis/respins 

Expert Debutant 
1 DRĂGHIA ANDREEA 

ELENA 
Prezent 90 ADMIS 

Secretarul comisiei de concurs: Rădulescu Georgeta 

Publicat azi, 29.03.2018, pe site-ul instituţiei.
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PROCES VERBAL  

DE EVALUARE A REZULTATELOR LA PROBA SCRISĂ 

 

 

 Incheiat astăzi 27.03.2018, în urma îndeplinirii procedurii de analiză și evaluare a 

rezultatelor la proba scrisă a concursului pentru ocuparea unui post contractual vacant de Expert 

debutant – normă întreagă, în cadrul Secretariatului Tehnic al Consiliului fiscal. 

 În urma evaluării rezultatelor la proba scrisă, Comisia de concurs a stabilit următoarele: 

 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume candidat Participare la 

concurs 

Punctaj total 

(maxim 100) 

Rezultat final: 

admis/respins 

1 ANGHEL EUGEN Absent - Respins 

2 DRĂGHIA ANDREEA ELENA Prezent 64,5 Admis 

3 GHEORGHE MĂDĂLINA NICOLETA Prezent 24 Respins 

4 GIUREA MIHAELA LUMINIȚA Prezent 2 Respins 

5 PÎRȘCOVEANU LAURA MĂDĂLINA Prezent 27,5 Respins 

 

 

Proba orală a concursului va avea loc la data de 29.03.2018, ora 16, în Casa Academiei din Calea 13 

Septembrie, nr. 13, sector 5 București la Secretariatul Consiliului fiscal, etaj 5, cam nr. 5343. 

 

 

 

Publicat azi, 27.03.2018 ora 12, pe site-ul instituției. 
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PROCES VERBAL  

A COMISIEI DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIEI REZULTATELOR LA PROBA SCRISĂ 

 

 

 Incheiat astăzi 28.03.2018, în urma îndeplinirii procedurii de analiză a contestației 

depuse de Pîrșcoveanu Laura Mădălina în data de 28.03.2018, ora 9,30 cu privire la  punctajul 

obținut la proba scrisă a concursului pentru ocuparea unui post contractual vacant de Expert debutant 

– normă întreagă, în cadrul Secretariatului Tehnic al Consiliului fiscal. 

 În urma reevaluării rezultatelor la proba scrisă din data de 27.03. 2018, Comisia de 

soluționare a contestațiilor pentru concursul de ocupare a unui post contractual vacant de Expert 

debutant a stabilit următoarele: 

 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume candidat  Punctaj total acordat în 

urma reevaluării 

(maxim 100) 

Rezultat final: 

admis/respins 

1 PÎRȘCOVEANU LAURA MĂDĂLINA 29,5 Respins 

 

 

Secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor:  Rădulescu Georgeta  

 

 

 

Publicat azi, 28.03.2018 ora 16, pe site-ul instituției. 
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PROCES VERBAL  

DE SELECTIE A DOSARELOR DE CONCURS 

 

 

 Incheiat astăzi 22.03.2018, în urma îndeplinirii procedurii de selecție a dosarelor 

candidaților înscriși  la concursul organizat în vederea ocupării unui post contractual vacant de 

Expert debutant – normă întreagă, în cadrul Secretariatului Tehnic al Consiliului fiscal. 

Data limită de depunere a actelor pentru dosarul de concurs a fost 21.03.2018 ora 14. 

 În urma verificării îndeplinirii conditiilor generale prevăzute de lege şi a celor specifice ale 

Secretariatului Tehnic al Consiliului Fiscal din CCFM “Victor Slăvescu”, Comisia de concurs a 

stabilit următoarele: 

 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume candidat Situație dosar înscriere 

candidat admis/respins 

Observații 

1 ANGHEL EUGEN ADMIS - 

2 DRĂGHIA ANDREEA ELENA ADMIS - 

3 GHEORGHE MĂDĂLINA NICOLETA ADMIS - 

4 GIUREA MIHAELA LUMINIȚA ADMIS - 

5 PÎRȘCOVEANU LAURA MĂDĂLINA ADMIS - 

 

 

Proba scrisă a concursului va avea loc la data de 26.03.2018, ora 11, în Casa Academiei din Calea 13 

Septembrie , nr. 13, sector 5 București la sala de Consiliu, et.3, cam nr. 3348. 

  

 

Secretarul comisiei de concurs:  Rădulescu Georgeta  
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ANUNŢ  

 

Consiliul fiscal, organizat în cadrul Centrului de Cercetări Financiare şi Monetare 

al Academiei Române „Victor Slăvescu”, cu sediul în Bucureşti, Calea 13 Septembrie nr.13,  

sector 5, organizează concurs  pentru ocuparea unui post contractual vacant din cadrul 

Secretariatului Tehnic: 

 
                               

             
 
 
Concursul se organizează în conformitate cu în conformitate cu prevederile 

HG1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului - cadru privind stabilirea 
principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător 
funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale, imediat 
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat 
prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, în perioada: 
 

28 februarie 2018 – 02 aprilie 2018 
 

Concursul constă în 3 etape succesive: 

1. Selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în data de 22.03.2018 ora 12.00; 

2. Proba scrisă va avea loc în data de 26.03.2017, ora 11.00; 

3. Proba orală/ Interviul va avea loc în data de 29.03.2018, ora 12.00. 

 
Toate probele de concurs menţionate vor avea loc in Casa Academiei, et. 3, sala 

de Consiliu, cam nr. 3348 din Calea 13 Septembrie, nr. 13, Sector 5 Bucureşti . 
 
Acte necesare pentru întocmirea dosarului de concurs:     

       
✓ Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei; 

✓ Curriculum vitae, datat şi semnat pe fiecare pagină, model european, conform HG 

1021/2004; 

✓ Declaraţie pe proprie răspundere că nu are condamnări penale care să îl facă 

incompatibil cu funcţia pentru care candidează, cu completarea dosarului de concurs 

(până la data primei probe de concurs) cu cazierul judiciar în original;                                                                                                                                                                                                           

✓ Copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă de 

vechime în muncă;                                                                                                                                           

✓ Originalele şi copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care 

atestă efectuarea unor specializări (diplome studii universitare şi post universitare, 

atestate, etc.);                                                                                                                                                    

✓ Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate, în original; 

✓ Copia actului de identitate; 

✓ Documentele solicitate se îndosariază, în ordinea menţionată, într-un dosar cu şină care 

va fi înregistrat la secretariat (sala 3378). 

 
 
 
 
 

1 post Expert debutant – normă întreagă   
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Atribuţiile principale ale postului de expert debutant: 

 Participă la pregătirea şi elaborarea conţinutului opiniilor / publicaţiilor Consiliului fiscal; 
✓ Colaborează la structurarea logică a bazelor de date necesare lucrărilor de analiză din 

cadrul Consiliului;  

✓ Participă la realizarea analizelor economice specifice, inclusiv elaborarea metodologiilor 

de analiză şi aplicarea acestora. 

 

Condiţii de ocupare a postului: 

✓ deţinerea unei diplome de licenţă în economie;  

✓ fără condiții de vechime în specialitate; 

✓ cunoştinţe solide de macroeconomie, finanţe şi econometrie;  

✓ cunoaşterea aprofundată a limbii române şi o bună cunoaştere a limbii engleze;  

✓ cunoştinţele de utilizare Eviews şi Matlab (sau echivalente) constituie un atu;  

✓ capacitate de analiză, sinteză, redactare coerentă şi lucru în echipă;  

✓ să nu aibă înscrieri în cazierul judiciar;  

✓ experienţa în domeniu constituie un avantaj, dar nu este obligatorie. 

 

 Înscrierea la concurs se va face în perioada 28.02.2018-21.03.2018, inclusiv. Înscrierile 

se fac personal la Secretariatul Consiliului fiscal, Calea 13 Septembrie nr. 13, sala 3378, între 

orele 10-14. Telefon de contact: 0213188148. 

 Secretariatul Comisiei de concurs va fi asigurat de d-na Rădulescu Georgeta care poate 

fi contactată la tel. mobil: 0723361314 sau e-mail:secretariat@consiliulfiscal.ro 

 

TEMATICA 

pentru concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de expert debutant în 

cadrul Secretariatului tehnic al Consiliului fiscal 

 

A. MACROECONOMIE 

1. Principalele balanţe/conturi macroeconomice. Conturile naţionale. Balanţa de plăţi. 

Bugetul general consolidat si componentele sale. Situaţia monetară. Corelaţiile dintre ele.  

2. Cererea şi oferta agregată. Modelul IS-LM. Impactul politicii fiscal-bugetare. Impactul 

politicii monetare. Cererea agregată într-o economie deschisă: modelul Mundell-Fleming. 

Rigidităţi ale salariilor. Rigidităţi ale preţurilor. Informaţii imperfecte. Curba Philips. 

3. Cheltuielile şi veniturile bugetare – clasificare şi indicatori de analiză.  

4. Politica macroeconomică în economii deschise. Modele alternative ale economiilor 

deschise. Teorii ale anticipărilor. Paradigme macroeconomice alternative: Noul Keynesism, 

Noua Macroeconomie Clasică, Teoria Fluctuaţiilor Economice Reale. Regimuri de politici 

macroeconomice bazate pe reguli versus regimuri discreţionare. Problema inconsistenţei 

dinamice a politicilor. Mixul de politici macroeconomice. 

5. PIB-ul potenţial – metode de estimare 
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6. Deficitul bugetar şi datoria publică. Deficitul ajustat ciclic. Impulsul fiscal. Echivalenţa 

ricardiană. Bugete echilibrate vs. politică fiscal-bugetară optimă.  Ecuaţia de dinamică a 

datoriei publice 

7. Integrarea economică şi monetară europeană. Teoria zonelor monetare optime. 

Convergenţa nominală şi reală în procesul integrării europene. Mecanismul cursului de 

schimb ERM 2. Politica fiscală într-o uniune monetară. 

8. Implicaţii ale crizei globale asupra stării finanţelor publice. Costurile fiscale ale crizei şi 

procesul de consolidare fiscală. 

B. ECONOMETRIE 

1. Noţiuni de statistică şi probabilităţi. Calcul matriceal. Ecuaţii diferenţiale. 

2. Regresia liniară şi teste-diagnostic. Autocorelaţie, multicolinearitate, heteroskedasticitate. 

3. Extensii ale modelului de regresie liniară (TSLS, GLS, GMM). 

4. Metodologia Box-Jenkins. 

5. Staţionaritate, non-staţionaritate, cointegrare. 

6. Vector autoregresiv (VAR) şi vector autoregresiv cu autocorecţie (VEC). Vector 

autoregresiv structural. 

BIBLIOGRAFIE  

pentru concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de expert debutant în 

cadrul Secretariatului tehnic al Consiliului fiscal 

 

NOTĂ: Bibliografia sugerată este orientativă; candidaţii pot utiliza orice alte surse care 

documentează adecvat tematica indicată.  

 

A. MACROECONOMIE 

1. Martin Larch and Alessandro Turrini – „The cyclically-adjusted budget balance in EU fiscal 

policy making: A love at first sight turned into a mature relationship”, Economic Papers 374, 

March 2009, EUROPEAN COMMISSION. 

2. Annalisa Fedelino, Anna Ivanova, and Mark Horton – „Computing Cyclically Adjusted 

Balances and Automatic Stabilizers”,  IMF, Fiscal Affairs Department, November 2009. 

3. Cafiso G., „A guide to Public Debt equations, „Social Sciences Research Network WP; 

2012, Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1975710. 

4. IMF – „The State of Public Finances: Outlook and Medium-Term Policies After the 2008 

Crisis”, March 6, 2009. 

5. Nathalie Girouard, Christophe André – „Measuring Cyclically adjusted Budget Balances for 

OECD Countries”, 2005, OECD Economics Department Working Papers No. 434 
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6. Bouthevillain, Carine et al. (2001), Cyclically adjusted budget balances: an alternative 

approach (including annexes), ECB WP no. 77, 

http://www.ecb.int/pub/pdf/scpwps/ecbwp077.pdf  

http://www.ecb.int/pub/pdf/scpwps/ecbwp77-annexes.pdf 

7. Dornbusch, Rudiger şi Fischer, Stanley (1997), Macroeconomia, Editura Sedona, 

Timişoara.  

8. Gandolfo, Giancarlo (2002), International Finance and Open-Economy Macroeconomics, 

second edition, Springer-Verlag. 

9. Kremer, Jana et al. (2006), A disaggregated approach for the analysis of structural 

developments in public finances, ECB WP no. 579, 

http://www.ecb.int/pub/pdf/scpwps/ecbwp579.pdf 

10. Mankiw, Gregory (2006), Macroeconomics, sixth edition, New York: Worth Publishers.  

11. Romer, David (2000), Advanced Macroeconomics, second edition, McGraw-Hill. 

12. GOVERNMENT FINANCE STATISTICS GUIDE, March 2010, European Central Bank. 

13. Iulian Vacarel şi colectiv, Finanţe Publice, Editura Didactică şi Pedagogică, 2007. 

 

B. ECONOMETRIE  

14. Andrei, Tudorel (2003), Statistică şi econometrie, Editura Economică , Bucureşti. 

15. Gujarati,  Damodar (2002), Basic Econometrics, fourth edition, McGraw-Hill/Irwin. 

16. Enders, Walter (2005), Applied Econometric Time Series, second edition, John Wiley and 

Sons, Inc. 

17. Harris, Richard (1995), Using Cointegration Analysis in Econometric Modelling, Prentice 

Hall. 

18. Hamilton, James (1994), Time Series Analysis, Princeton University Press. 

 

C. LEGISLAŢIE 

Legea 500/2002 privind finanţele publice; 

Legea 273/2006 privind finanţele publice locale; 

Legea 69/2010 privind  responsabilitatea fiscal-bugetară republicată; 

Tratatul privind stabilitatea, coordonarea şi guvernanţa în cadrul Uniunii Economice şi 
Monetare. 
 
D. Opinii şi rapoarte ale Consiliului fiscal 

Rapoarte anuale ale Consiliului fiscal; 

Opiniile Consiliului fiscal asupra Legii bugetului de stat şi  asupra legii bugetului de asigurări 

sociale;  

Opiniile Consiliului fiscal cu privire la rectificările bugetare; 

Opiniile Consiliului fiscal cu privire la Strategia fiscal-bugetară. 

 

 

Calendarul de desfăşurare a concursului: 

 

http://www.ecb.int/pub/pdf/scpwps/ecbwp077.pdf
http://www.ecb.int/pub/pdf/scpwps/ecbwp77-annexes.pdf
http://www.ecb.int/pub/pdf/scpwps/ecbwp579.pdf
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1. Depunere  dosare candidatură: 28.02.2018-21.03.2018; 

2. Analiza dosarului de înscriere la concurs: 22.03.2018; 

3.  Verificarea îndeplinirii conditiilor generale prevăzute de lege şi a celor specifice   ale 

Secretariatului Tehnic al Consiliului Fiscal din CCFM “Victor Slăvescu”: 21.03.2018; 

4. Afişare rezultate analiză dosare: admis/respins şi motivul respingerii: 22.03.2018; 

5. Contestare rezultate dosare: 23.03.2018; 

6. Afişare rezultate  contestaţii: 23.03.2018; 

7. Concursul propriu-zis: 

7.1.1. Proba scrisă: 26.03.2018; 

7.1.2. Interviul: 29.03.2018. 

8. Publicare rezultate probă scrisă: 27.03.2018;  

9. Depunere contestaţii proba scrisă: 28.03.2018;  

10. Analiza, rezolvare contestaţii: 28.03.2018; 

11. Publicare rezultate proba orală : 29.03.2018;  

12. Depunere contestatii proba orală: 30.03.2018; 

13. Analiză şi rezultate contestaţii: 02.04.2018; 

14. Afişare rezultate finale concurs: 02.04.2018. 

 

 

 

Data: 28.02.2018                               

     

 

PREŞEDINTE CONSILIUL FISCAL, 

 

Ionuţ DUMITRU 


