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CONDIŢII DE ÎNSCRIERE LA CONCURS Administrator financiar - contabll-şef
CONDIŢII GENERALE
9

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să
î ndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/ 2011 , cu modificările şi completările
ulterioare:

Are cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul î n România;

Cunoaşte limba română, scris si vorbit;
"
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Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

Are capacitate deplină de exerciţiu ;

Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe
baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unit ăţile sanitare
abilitate;
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î ndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condi ţ ii specifice

potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţ ii,
contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau î n legătură cu serviciul, care
î mpiedică înf ăptuirea justi ţiei, de fals ori a unor fapte de corupţ ie sau a unei infracţiuni
săvârşite cu inten ţie, care ar face-o incompatibil ă cu exercitarea funcţiei, cu excepţ ia
situaţiei în care a intervenit reabilitarea
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CONDIŢII SPECIFICE - (Administrator financiar - contabil-şef )

- studii superioare în domeniul economic
- vechime î n specialitate: minim 5 ani

- calificativ evaluare ultimii 3 ani: Foarte Bine
- cunoştinţe operare PC ( MS Office, operare baze de date, navigare Internet, programe
specifice contabilităţii)

i

- deţinerea certificatului de atestare SEC ( în cazul nedeţinerii, obligativitatea obţinerii în

termen de 6 luni de la angajare)

BIBLIOGRAFIA - ADMINISTRATOR FINANCIAR - CONTABIL ŞEF

Legea nr. 82/1991-Legea contabilităţii cu modificările ulterioare;
Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare;
Legea nr. 500/2002 privind finanţ ele publice , modificata prin Legea 270/2013;
Legea nr. 273/2006 privind finanţ ele publice locale cu modificările si completările
ulterioare;
Ordinul 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare Ia
exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale
pentru persoanele care desf ăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii si
răspunderea in legătură cu gestionarea bunurilor;
Decret nr. 209/1976 pentru aprobarea regulamentului operaţiunilor de casă;

-Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,

lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum si organizarea,
evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale;
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea normelor
metodologice privind organizarea si conducerea contabilit ăţ ii instituţiilor publice, cu
modificările si completările ulterioare;
Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2021/2013 pentru modificarea şi
completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilit ăţii
instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de
aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 ;
Ordinul nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificatiei indicatorilor privind finanţele
publice;
Legea 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si
necorporale, republicata, cu modifică rile si completările ulterioare;
Hotararea Guvernului nr. 909/1997 pentru aprobarea normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale
si necorporale, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor;
Ordinul 2007/2013 privind utilizarea si completarea ordinului de plata pentru
Trezoreria Statului (OPT);
Legea nr.53/2003- Codul muncii cu modificările si completările ulterioare;
Legea nr 98/2016 privind achiziţiile publice
Legea nr.153/2017 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri
publice;
Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizaţiile de asig.soc.de sanatate;
Contractul colectiv de munca-unic la nivel de ramura-înv ăţământ.
Regulamentul-cadru de organizare si funcţionare a unităţilor de î nvăţământ
preuniversitar aprobat prin OMENCŞ nr . 5078/31.08.2016

DOSARUL DE CONCURS
Pentru î nscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va
con ţine următoarele documente:

Cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii;

Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit
legii, după caz;
Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea
condi ţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

Carnetul de munca şi/sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea î n muncă, în
meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente
penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
Adeverinţă medicală care să ateste starea de să nătate corespunzătoare eliberată cu
cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului
sau de către unităţile sanitare abilitate. Adeverinţa care atestă starea de sănătate con ţine,
în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard
stabilit de Ministerul Sănătăţii';
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Curriculum vitae
In cazul în care candidatul depune o declaraţie pe proprie răspundere că nu are
antecedente penale, în cazul în care este declarant admis la selecţia dosarului, acesta are
obligaţia de a complete dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu
până la data desf ăşurării primei probe a concursului.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după
caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi î n original în vederea verificării
conformităţii copiilor cu acestea.

Director,
Prof. Andrei Oana - Maria

CALENDAR CONCURS

I.

SELECŢIA DOSARELOR

> Termen limită de depunere a dosarelor : 10.05.2019, ora 13:00, ia

>
>
>

>

sediul Liceului Teoretic „Ion Borcea” Buhuşi, strada Tineretului nr. 3.
Biroul secretariat.
Selecţia dosarelor de concurs: 13.05.2019 - orele 10:00.
Afişarea rezultatelor selecţiei de dosare: 13.05.2019 - oreie 12:00 la
sediul la sediul Liceului Teoretic „Ion Borcea” Buhuş i, strada
Tineretului nr. 3 ş i pe site-ul institu ţ iei.
Depunerea contesta ţiilor cu privire la rezultatele selecţiei dosarelor:
13.05.2019 în intervalul orar 13: 00 - 15 :00, la sediul Liceului Teoretic
„Ion Borcea” Buhuşi, strada Tineretului nr. 3. Biroul secretariat.
Afişarea soluţionă rii contesta ţ iilor privind selecţia dosarelor:
14.05.2019 - orele 12 : 00 la sediul la sediul Liceului Teoretic „Ion
Borcea” Buhuş i, strada Tineretului nr. 3 ş i pe site- ui institu ţiei.

II. PROBA SCRISĂ
scrisă se va desfăşura î n data de: 20,05.2019 ora 10:00, la
sediul la sediul Liceului Teoretic „Ion Borcea” Buhuş i, strada
Tineretului nr. 3. Se pot prezenta la proba scrisă numai candidaţii
declaraţi admiş i în urma selecţiei dosarelor. Candida ţii vor fi prezen ţi cu
15 minute înainte de începerea probei scrise, respectiv 09:45, având
cartea de identitate asupra lor. Durata probei scrise este de 3 oră de la
primirea subiectelor. Pentru proba scrisă punctajul este de maximum 100
de puncte.
Afişarea rezultatelor la proba scrisă: 20.05.2019 -- orele 15:0© la
sediul la sediul Liceului Teoretic „Ion Borcea” Buhuşi, strada
Tineretului nr. 3 şi pe site-ul instituţiei. Acordarea punctajului pentru
proba scrisă se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de
fiecare membru al comisiei de concurs. Sunt declaraţ i admiş i candida ţii
care obţin minim 70 de puncte.
Depunerea contesta ţiilor cu privire la rezultatele probei scrise:
21.05.2019 în intervalul orar 08:00 - 12:00, 1a sediul Liceului Teoretic
„Ion Borcea” Buhuşi, strada Tineretului nr. 3. Biroul secretariat.

> Proba

>

>

> Afişarea

soluţionă rii contesta ţ iilor eu privire Ia rezultatele probei
scrise: 21.05.2019 orele 13:00 la sediul ia sediul Liceului Teoretic „Ion
Borcea” Buhuş i, strada Tineretului nr. 3 şi pe site-ul instituţiei.

III. PROBA PRACTICĂ

> Proba practică se va desfăş ura î n data de 22.05.2019, ora 10:00, ia
sediul la sediul Liceului Teoretic „ Ion Borcea” Buhuş i, strada
Tineretului nr. 3. Se pot prezenta la proba practică numai candidaţii
declaraţi admişi la proba scrisă. Candidaţ ii vor fi prezen ţi cu 15 minute
înainte de începerea probei practice, respectiv 09:45, având cartea de
identitate asupra lor. Durata probei este de 90 minute.

> Afişarea

rezultatelor la proba practică: 22.05.2019, ora 13:00, la
sediul Liceului Teoretic „Ion Borcea” Buhuşi, strada Tineretului nr 3.
Sunt declaraţi admişi candidaţii care obţin minim 70 de puncte.
,

> Depunerea contestaţiilor cu privire la

rezultatele ob ţinute la proba
practică: 23.05.2019, în intervalul orar 08:00
10:00, la sediul
Liceului Teoretic „Ion Borcea” Buhuşi, strada Tineretului nr. 3.

> Afişarea

soluţionă rii contesta ţ iilor cu privire la rezultatele probei
practice: 23.05.2019 orele 13:00 la sediul la sediul Liceului
Teoretic„Ion Borcea” Buhuşi, strada Tineretului nr . 3 ş i pe site-ui
instituţiei.

IV. INTERVIU

> Susţinerea

interviului se va desfăş ura î n data de: 24.05.2019 ora
10:00, la sediul la sediul Liceului Teoretic „ Ion Borcea” Buhuş i , strada
Tineretului nr. Se pot prezenta la interviu numai candidaţii declaraţ i
admiş i la proba practică. Candidaţ ii vor fi prezen ţ i cu 15 minute î nainte
de începerea interviului, respectiv 09:45, având cartea de identitate
asupra lor. Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit
de comisia de concurs î n ziua desf ăş urării acestei probe, pe baza
criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului
sunt:

a) abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie;
b) capacitatea de analiză ş i sinteză;
c) motivaţia candidatului;
d) comportamentul î n situaţiile de criză;
e) iniţiativă şi creativitate.

> Afişarea rezultatelor la interviu: 24.05.2019 - orele 13:00 la sediul î a

>
>

sediul Liceului Teoretic „Ion Borcea” Buhuşi, strada Tineretului nr. 3 şi
pe site-ul institu ţiei. Acordarea punctajului pentru proba interviu se face
pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al
comisiei de concurs. Sunt declaraţi admiş i candidaţii care obţin minim
70 de puncte.
Depunerea contestaţiilor cu privire la rezultatele probei interviu:
27.05.2019 î n intervalul orar 08 :00 - 12:00, la sediul Liceului Teoretic
„Ion Borcea” Buhuşi, strada Tineretului nr. 3 . Biroul secretariat.
Afişarea soluţionă rii contesta ţiilor cu privire la rezultatele probei
interviu: 27.05.2019 orele 14:00 la sediul la sediul Liceului Teoretic
„Ion Borcea” Buhu şi, strada Tineretului nr. 3 ş i pe site- ul institu ţ iei .

> AFIŞAREA REZULTATELOR FINALE: 27.05.2019 pâ n ă

la orele
15:00 la sediul la sediul Liceului Teoretic „Ion Borcea” Buhuş i, strada
Tineretului nr. 3 şi pe site-ul instituţiei. Punctajul final se calculează ca
medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă, proba practică ş i
interviu.

