
A N U N Ţ
LICEUL „ANDREI MUREŞANU" BRAŞOV, organizează concurs pentru ocuparea un post Administrator finaciar (S) în data de 15.01.2019 

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-I 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.
In 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 F.TAPE SUCCESIVE :

- selecţia dosarelor de înscriere -  8.01.2019, orele 10-11
- probascrisă(eliminatorie) -  15.01.2019, ora 9
- proba practică - 17. 01.2019, ora 9
- interviu - 18.01.2019, ora 9

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 17-21.12.2018; 27-28.12.2018; 3-7.01.2019, între orele 9u>l-orele 14°° 

♦> 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: 
15.-18.01.2019




