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Nr.

din 02.08.2018

ANUNŢ
În conformitate cu prevederile Regulamentului 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

HG

prin

NR.286/2011,modificată

şi

completată

prin

Hotărârea

nr.1027/2014,organizează concurs la sediul Colegiului Tehnic “Ion Mincu” din strada 1
Decembrie 1918 nr.32, în data de 27.08.2017, ora 10.00, în vederea ocupării unui post de
Adminsitrator financiar S la Colegiul Tehnic “Ion Mincu”.
Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
A) GENERALE conf. art.3 din HG 286/2011, cu modificările şi completările
ulterioare:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii
statelor

aparţinând

b)
c)
d)

Spaţiului

cunoaşte
are

vârsta
are

Economic

European

limba

română,

minimă

reglementată

capacitate

şi

Europene sau a

domiciliul

scris
de

deplină

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care

în

şi
prevederile
de

România;
vorbit;
legale;
exerciţiu;

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
potrivit

cerinţelor

postului

scos

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni

condiţii specifice
la

concurs;
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
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intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a
intervenit reabilitarea.
B)Specifice:
 studii superioare de lunga durata, specialitatea finante-contabilitate;
 minim 3 ani vechime în specialitatea postului dovedit cu raport Revisal ;
 Utilizare soft de specialitate FOREXEBUG
 abilitaţi de relaţionare, comunicare;
 capacitate de lucru în mod individual şi în echipă;
 toleranţă, calm, abilităţi de comunicare interpersonală;
 constituie avantaj experienţa in domeniul bugetar.
(1)Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va
conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice
organizatoare;
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 autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea
meserie

şi/sau

în

specialitatea

studiilor,

în

copie

(daca

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are
penale

care

să-l

facă

incompatibil

cu

funcţia

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate

pentru

care

în muncă, în
este

cazul);

antecedente
candidează;

corespunzătoare eliberată cu

cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului
sau
g)

de

către

unităţile

sanitare

curriculum
(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar,

abilitate;
vitae;

numărul, data, numele

emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
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(3) În cazul documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), candidatul

declarat admis la

selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are
antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului
judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
(4) Actele prevăzute la alin. 1 lit. b)-d) vor fi prezentate şi în
verificării

conformităţii

copiilor

original în vederea
cu

acestea.

Concursul constă în susţinerea unei probe scrise şi a unui interviu în faţa comisiei de
concurs şi va avea loc in data de 27.08.2018, ora 10.00, 28.08.2018 ora 10.00, la Colegiul
Tehnic“Ion Mincu” din Focsani.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la Colegiul Tehnic “Ion Mincu” Focşani, la
secretariat până la data de 16 AUGUST 2018, ora 14,00.
Relaţii suplimentare la secretariatul Colegiului Tehnic “Ion Mincu”-

telefon 0237-

215861.
Calendarul de desfăşurare a concursului de ocupare a posturilor vacante:

Nr. Etapa de concurs
crt
1

Selecţia dosarelor de înscriere
Afişarea
rezultatelor
dosarelor
Depunerea contestaţiilor

2

3

Data

Ora

17.08.2018

09.00-11.00

selecţiei 17.08.2018

12.00

17.08.2018

12.30-14.30

Afişarea rezultatelor contestaţiilor

17.08.2018

15.00

Proba scrisa

27.08.2018

10.00

Afişarea rezultatelor după proba 27.08.2018
scrisa
Depunerea contestaţiilor
27.08.2018

13.00

Afişarea rezultatelor contestaţiilor

27.08.2018

16.00

Interviu
(conform

28.08.2018

10.00

planului

de

interviu

13.30-14.30
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stabilit de comisia de concurs)

4

1.

Afişarea rezultatelor de la interviu

28.08.2018

13.00

Depunerea contestaţiilor

28.08.2018

14.00-15.00

Afişarea rezultatelor contestaţiilor

28.08.2018

16.00

Afişarea rezultatelor finale

29.08.2018

10.00

Tematica şi bibliografia necesare desfăşurării concursului

Bibliografia PROPUSA pentru concurs- OCUPARE post vacant adtor financiar
 LEGEA Nr. 1/2011 din 5 ianuarie 2011 – Legea educaţiei naţionale
 LEGEA Nr. 284/2010 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a
personalului plătit din fonduri publice
 LEGEA Nr. 285 / 2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi
didactic auxiliar din învăţământ;
 OUG 57/2016, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,
actualizată. 5. LEGEA Nr. 53/2003 din 24 ianuarie 2003 *** Republicată – Codul
muncii
 LEGEA Nr. 82 din 24 decembrie 1991 *** Republicată – Legea contabilităţii 7.
LEGEA Nr. 500/2002 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice
 LEGEA Nr. 273/2006 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale
 ORDIN Nr. 2021 din 17 decembrie 2013 pentru modificarea şi completarea
Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor
publice, Planul de conturi pentru institutiile publice şi instructiunile de aplicare a
acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005
 ORDIN Nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice,
precum si organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare si legale
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 H.G Nr. 72/2013 din 27 februarie 2013 privind aprobarea normelor metodologice
pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de
bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de
stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard
per elev/preşcolar
 H.G Nr. 31/2017 din 18 ianuarie 2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.
72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului
standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din surse defalcate din
T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar
 OG Nr. 119 din 31 august 1999 *** Republicată privind controlulul
intern/managerial şi controlul financiar preventiv
 ORDIN Nr. 923/2014 din 11 iulie 2014 *** Republicată pentru aprobarea
Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controluiui financiar
preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care
desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu
 ORDIN Nr. 3471/2008 din 25 noiembrie 2008 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în
patrimoniul instituţiilor publice
 ORDIN Nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si
capitalurilor proprii
 ORDIN Nr. 5576 din 7 ootombrie 2011 privind aprobarea Criteriilor generale de
acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, modificată
 HG 863/din 16.11.2016 pentru aprobarea Metodologiei de calcul şi stabilirea
tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport prevăzut la art. 84
din Legea 1/2011.
 LEGEA Nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice
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 HG Nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie
publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice

Tematica concursului pentru ocuparea postului de administrator financiar
Conducerea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat
Baza materială şi finanţarea învăţământului preuniversitar de stat
Personalul din învăţământul preuniversitar de stat
Salarizarea personalului unităţilor de învăţământ.
Drepturile băneşti ale personalului şi elevilor din învăţământul preuniversitar de stat
Execuţia bugetară –
Înregistrarea în contabilitate a elementelor de activ şi pasiv; Contabilitatea stocurilor;
Contabilitatea creanţelor şi furnizorilor; Contabilitatea veniturilor şi cheltuielilor;
Contabilitatea drepturilor de personal
Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice: Fazele unei
cheltuieli bugetare;
Organizarea şi efectuarea inventarierii
Autorităţi contractante; Tipuri de contracte de achjziţii publice; Proceduri de atribuire;
Reguli de estimare a valorii contractului de achiziţie publice; Conţinutul dosarului de
achiziţii
Director,
prof. Petrea Manuela _____________

Secretar sef ,
Gheorghita Carmen_____________

