
A N U N Ţ
LICEUL,,ANDREI MUREŞANU" BRAŞOV, organizează concurs pentru 

ocuparea un post Administrator finaciar (S) în data de 4.11.2019

Conţinutul dosarului de concurs:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului 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, copiile 
documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conforma cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în 
meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu 
funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţa 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;
h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în 
formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
în cazul documentului prevăzut la 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.

Actele prevăzute la lit.b), c) si h) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. 
Condiţiile specifice şi generale necesare pentru ocuparea postului de administrator financiar:



Condiţii generale :

• să fie cetăţean român sau cetăţean al altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului 
Economic European şi domiciliul în România;

• să cunoască limba română, scris şi vorbit;
• să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
• să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale 

eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului 

scos la concurs;
• să nu aibă condamnări definitive pentru săvârşirea unor 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.

Condiţii specifice:
• studii superioare absolvite cu diploma de licenţă în domeniul economic;
• maşter, certificate/atestate în domeniu, constituie avantaj;
• cunoştinţe operare PC (MS Office, operare baze de date, navigare Internet), programe de contabilitate;
• spirit organizatoric;
• abilităţi de comunicare, relaţionare şi învăţare;
• abilităţi de coordonare a echipelor;
• capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor.
• recomandare de la ultimul loc de munca
• vechime minimă în specialitatea studiilor absolvite - minim 2 ani (vechime în domeniul contabilităţii bugetare 

constituie un avantaj)

- CONCURSUL CONSTĂ ÎN 4 ETAPE SUCCESIVE :

- selecţia dosarelor de înscriere -  până pe 28.10. 2019, ORELE 9-10
- probascrisă(eliminatorie) -  4. 11.2019, ora 900
- proba practică - 6.11.2019, ora IO00
-interviu -7.11.2019, ora 900



Documentele de înscriere vor fi puse într-un dosar cu şină în ordinea de mai sus.
Dosarele se depun în zilele lucrătoare,începând cu data de 14.10.2019, până la data 25.10.2019, între orele 8°°- 15°° la 
secretariatul unităţii - tel.0268/472993.
Condiţii de desfăşurare a concursului conform HG nr.286/2011- modificata de HG 1027/11.11.2014

Concursul se va desfăşura în perioada: 
4.-8.11.2019

Bibliografía:
- LEGEA Educaţiei Naţionale nr. 1 / 2011, cu modificările şi completările ulterioare;
- Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare - republicat;
- LEGEA nr. 82/ 1991 Legea contabilităţii (republicată); .
- Legea 500/2002-privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G. 500/2011-Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor;
- Legea 273/29.06.2006-privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul Ministrului Finanţelor Publice 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;
- Ordinul Ministrului Finanţelor publice 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, publicat în M.OF. 
37/2003, cu modificări şi completări;
- Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv modificată şi completată de Legea 234/2010
- Ordinul nr. 923 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi 
a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
- H.G. 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;
- OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate;
- ORDIN nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura 
activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
- LEGEA nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice;
- HOTĂRÂRE nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 
de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
- ORDIN nr. 2634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile;
- LEGEA 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
- ORDONANŢA de urgenţă nr. 91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
fonduri publice;



- LEGEA nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar;
- H.G. nr.1395/2010 privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate din bugetele locale, pe baza standardului de cost 
pe elev/preşcolar pentru anul 2011, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;
- Ordinul nr 720/2014 pentru aprobarea normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi-cheltuieli ale instituţiilor publice cu 
modificările şi completările ulterioare.
- OMFP nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de 
raportare -  Forexebug -  modificări (OMFP nr. 2744/2017)



CALENDARUL CONCURSULUI

Administrator financiar S (CONTABIL)

♦> Anunţul concursului 11.10.2019;
♦> Depunerea dosarelor: 14 - 25 .10. 2019 (între orele 800-1500);
♦> Selectarea dosarelor: 28. 10. 2019 (între orele 9°°-1030);
♦> Afişarea rezultatelor în urma selecţiei dosarelor depuse: 28. 10. 2019 (ora IO30);
♦> Depunerea contestaţiilor:28.10.2019 (între orele 1300-1500)
♦> Rezolvarea contestaţiilor:29.10.2019
♦> Afişarea rezultatelor la sediul şi pe site-ul şcolii: 29.10.2019 - oral230 
♦> Susţinerea probei scrise: 4.11.2019 - ora 900;
❖  Afişarea rezultatelor probei scrise: 4.11.2019 (între orele 1400-1500);
♦> Depunerea contestaţiilor: 5.11.2019 (între orele 1400-1600) ;
♦> Afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor depuse ca urmare a probei scrise: 5. 11. 2019 (1600- 1800); 
♦> Susţinerea probei practice:6.11.2019- începând cu ora IO00 
♦> Afişarea rezultatelor probei practice: 6.11.2019 -ora 1300
♦> Depunerea contestaţiilor în urma susţinerii probei practice : 7.11.2019 (între orele 1100-1300) ;

Afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor depuse ca urmare a probei practice: 7. 11. 2019 ora 1400 
* * * Susţinerea interviului:7.11.2019- începând cu ora 15:00 
♦> Afişarea rezultatelor interviului: 7.11.2019 -ora 1700
♦> Depunerea contestaţiilor în urma susţinerii interviului: 8.11.2019 (între orele 1200-1700) ;
❖  Afişarea rezultatelor contestaţiilor în urma interviului: 8.11.2019 
♦> Afişarea rezultatelor finale : 8.11.2019


