
ANUNŢ 
LICEUL TEHNOLOGIC ONEŞTI organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de 

ADMINISTRATOR FINANCIAR (CONTABIL ŞEF). 

Condiţiile necesare ocupării postului vacant scos la concurs, conform art.3 din Regulamentul-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 

H.G.nr.286/2011 cu modificările şi completările ulterioare: 

            – cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului 

Economic European şi domiciliul în România; 
                – cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
                – vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
                – capacitate deplină de exerciţiu; 

   - îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos 

 la concurs; 

               – stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate 

de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
                 – nu a fost condamnat/ă 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.  
Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului vacant scos la concurs: 
- studii economice superioare de lungă durată; 

- vechime în exercitarea funcţiei de administrator financiar de minim 5 ani; 

- cunoştinţe obligatorii de operare programe: EDUSAL, e-licitatie.ro, D112, FOREXBUG; 

- experienţa pe proiecte cu finanţare externă constituie un avantaj; 

 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta : 
1. CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS (conform modelului anexat); 

2. Copia ACTULUI DE IDENTITATE; 

3. Copie ACTE DE STUDII și alte documente care atestă calificarea sau calificările deținute; 

4. Copie CARNET MUNCĂ, REVISAL; 

5. ADEVERINŢĂ MEDICALĂ – în original (ştampilată de unitatea emitentă) 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. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data şi numele emitentului şi calitatea 

acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 

6. CAZIER JUDICIAR; 

7. Curriculum vitae; 

8. Dosar cu şină. 

Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune la secretariatul şcolii  

din Str. Aurora nr. 2, în perioada 10 – 23 februarie 2021, între orele 13,00 – 15,00. 

NU se mai primesc dosare pentru înscriere după data 23 februarie 2021, ora 15,00. 

 
Concursul constă în următoarele etape: 

– selecţia dosarelor de înscriere la concurs 

– proba scrisă 

– interviu 

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul şcolii, astfel: 
- afişare rezultate selecţie dosare – 25 februarie 2021, ora 14,00 

- depunere contestaţii privind selecţia dosarelor – 26 februarie 2021, 13,00-14,00 

- afişare rezultate contestaţii – 01 martie 2021, ora 12,00 

- proba scrisă în data de 02 martie 2021, ora 09,00 
- afişare rezultate proba scrisă – 02 martie 2021, ora 14,00 

- depunere contestaţii proba scrisă – 02 martie 2021, 14,00-15,00 

- afişare rezultate contestaţii – 02 martie 2021, ora 16,00 

– interviu în data de 03 martie 2021, ora 9,00 
- afişare rezultate interviu – 03 martie 2021, ora 13,00 

- depunere contestaţii interviu – 03 martie 2021, 13,00-14,00 

- afişare rezultate contestaţii – 03 martie 2021, ora 15,00 

- afişare rezultate finale în data de 03 martie 2021, ora 16,00 



           

 

           ANEXA 2 

Bibliografie concurs: 

▪ Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

▪ Legea nr. 500/2002 a finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

▪ Legea Educaţiei Naţionale nr 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare; 

▪ Ordinul nr 1139/2015 privind modificarea si completarea ordinului Ministrului Finanțelor 923/2014 

pentru aprobarea Normelor Metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar 

preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de 

control financiar preventiv propriu; 

▪ Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea in legătura cu 

gestionarea bunurilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

▪ Decret nr 209/1976 pentru aprobarea regulamentului operațiunilor de casa; 

▪ OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 

ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea 

angajamentelor bugetare şi legale, cu completările şi modificările ulterioare; 

▪ Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind 

organizarea şi conducerea contabilității instituțiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

▪ Ordin 2021/2013 – pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi 

conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile 

de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005; 

▪ Legea 98/2016 privind achizițiile publice; 

▪ Ordinul nr 1954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

▪ Legea nr 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

▪ OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii 

elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 

▪ Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare; 

▪ Legea nr 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; 

▪ OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate; 

▪ Ordinul nr 629/2009 privind întocmirea şi depunerea situațiilor publice cu modificările şi completările 

ulterioare; 

▪ Ordinul nr 720/2014 pentru aprobarea normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi 

cheltuieli ale instituțiilor publice cu modificările şi completările ulterioare; 

▪ OMFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile 

  

Tematică pentru concurs: 

1. Organizarea contabilităţii la unităţile de învăţământ, respectiv înregistrările contabile şi documentele în 

baza cărora se fac acestea, referitor la operațiunile specifice instituției de învățământ: 

▪ Contabilitatea activelor fixe; 

▪ Înregistrarea amortizării; 

▪ Închiderea conturilor şi stabilirea rezultatului patrimonial; 

▪ Contabilitatea decontărilor cu personalul; 

▪ Contabilitatea materialelor de natura obiectelor de inventar; 

▪ Operaţiunile privind decontările cu furnizorii; 

▪ Operaţiunile privind decontările cu clienţii; 

▪ Conturi la Trezoreria Statului şi bănci. 

2. Inventarierea patrimoniului instituţiilor publice 

3. Documente justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate şi păstrarea lor 

4. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice precum şi organizarea, 

evident şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale 

5. Finanţarea şi baza materială a învăţământului preuniversitar 

6. Exercitarea controlului financiar preventiv 

7. Achiziţia directă, licitaţia deschisă şi licitaţia restrânsă. 
 


