
- Anun! concurs pentru post contractual conform H.G.133612022

A.)

$coala Gimnazial6 Nr.l Romdnaqi, cu sediul in Loc. Rom6naqi, strada
Principal[, nr. 50, judeful S61aj, organizeaz[ concurs, pentru ocuparea urmbtorului
post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.Lt,2022,

1. Nivelul postului: executie
2. Denumirea postului:.Administrator financiar III/S, post vacant, pe perioadd
nedeterminatI
3 . Gradul/Treapta profe sional/profe sionali : S/III
4. Scopul principal al postului: Administrator financiar
5. Numdrul de posturi: 1 (unul)

B.) Documente solicitate candidafilor pentru intocmirea dosarului de
concurs, conform art.35 din H.G. t336120222

a) formular de inscriere la concurs, conform modelului prevdzut la anexanr.2;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestd identitatea, potrivit
legii, aflate in termen de valabilitate;
c) copia certificatului de cisltorie sau a altui document prin care s-a reaLizat
schimbarea de nume, dupd caz;
d) copiile documentelor care atestS nivelul studiilor qi ale altor acte care atestl
efectuarea unor specializdri, precum Ei copiile documentelor care atestd
indeplinirea condiliilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institulia
public6;
e) copia carnetului de muncd, a adeverinfei eliberate de angajator pentru perioada
lucratS, care sd ateste vechimea in munc[ qi in specialitatea studiilor solicitate
pentru ocuparea postului ;
f) certificat de cazier judiciar sau, dupl caz, extrasul de pe cazierut judiciar;
g) adeverin{d medicald, care sd ateste starea de sdnitate corespunzdtoare, eliberatd
de cdtre medicul de familie al candidatului sau de citre unitdlile sanitare abilitate
cu cel mult 6 luni anterior deruldrii concursului;
h) certificatul de integritate comportamentali din care si reiasl cI nu s-au comis
infrac{iuni prevdzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 11812019 privind Registrul
nalional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracliuni sexuale, de



exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum gi pentru completarea
Legii nr.7612008 privind organizarea qi funclionarea Sistemului Nalional de Date
Genetice Judiciare, cu modific[rile ulterioare, pentru candidafii inscrigi pentru
posturile din cadrul sistemului de invdfEmdnt, sdn[tate sau protecfie social6,
precum 9i orice entitate publicd sau privati a cdrei activitate presupune contactul
direct cu copii, persoane in v6rstS, persoane cu dizabi[ta1i sau alte categorii de
persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizicd sau evaluarea
psihologici a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european.

Dosarele de concurs se depun la $coala Gimnaziall Nr.L RomAnaqi,
compartimentul resurse umane,
s co al aro m anasi@y aho o. co m

tel. 0260624115, email:

Termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucr6toare de la afigare):09.02.2023 -
22.02.2023, ora 15:00 , la sediul instituliei

c.) condifiile generale previlzute de art. 15 din H.G. 1336/08.11.2022

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care indeplineqte
condiliile prevdztte de Legea nr. 5312003 - Codul muncii, republicat[, cu
modificErile qi completdrile ulterioare, qi cerinlele specifice prev[zute la art. 542
alin. (1) qi (2) din Ordonanfa de urgen!6 a Guvernului nr. 57120t9 privind Codul
administrativ, cu modifi cdrile qi completlrile ulterioare:

a) are cetdlenia romdnd sau cet[lenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a
unui stat parte la Acordul privind Spaliul Economic European (SEE) sau cetdlenia
Confederatiei Elvetiene;
b) cunoaEte limba romdn6, scris qi vorbit;
c) are capacitate de munci in conformitate cu prevederile Legii w. 5312003 -Codul muncii, republicatd, cu modificdrile ;i completdrile ulterioare;
d) are o stare de sdnltate corespunzdtoare postului pentru care candideazd, atestatd
pe baza adeverinlei medicale eliberate de medicul de familie sau de unit51ile
sanitare abilitate;
e) indeplineEte condiliile de studii, de vechime in specialitate qi, dupd caz, alte
condilii specifice potrivit cerinfelor postului scos la concurs;

D nu a fost condamnat6 definitiv pentru s[vdrqirea unei infracfiuni contra
securitSlii nalionale, contra autoritIlii, contra umanit[1ii, infracfiuni de coruplie sau
de serviciu, infracliuni de fals ori contra infbptuirii justifiei, infracliuni sdvdrEite cu



intenlie care ar face o persoan6 candidatd la post incompatibild cu exercitarea
func{iei contractuale pentru care candideazd, cu excep}ia situaliei in care a
intervenit reabilitarea;
g) nu executd o pedeapsd complementar[ prin care i-a fost interzisl exercitarea
dreptului de a ocupa funcfia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfdqura
activitatea de care s-a folosit pentru slvdrEirea infracliunii sau faf6 de aceasta nu s-
a luat misura de sigurantd, a interzicerii ocupdrii unei funclii sau a exercitdrii unei
profesii;
h) nu a comis infracliunile prevdzute la art. 1 aLin. (2) din Legea nr. I l8l2}19
privind Registrul nalional automatizat cu privire la persoanele care au comis
infrac{iuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum qi
pentru completarea Legii ff. 7612008 privind organizarea qi funcfionarea
Sistemului Nalional de Date Genetice Judiciare, cu modific[rile ulterioare, pentru
domeniile prevdzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Conditii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: studii superioare economice;
2. Cunostinte de utilizare si operare PC, a programelor de contabilitate;
3. Spirit organizatoric, abilitali de cornunicare qi relafionare, capacitate de
gestionare a timpului;
4. Vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului - 3 ani.

D.) Bibliografie gi tematici:
1. Tematic6

1. Organizarea contabilitdlii La unitilile de inv6!5mdnt, respectiv inregistririle
contabile gi documentele inbaza cdrora se fac acestea, referitor la:

o Contabilitatea activelor fixe;
. lnregistrarea amortizdrii;
. inchiderea conturilor gi stabilirea rezultatului patrimonial;
r Contabilitatea decontlrilor cu personalul;
o Contabilitatea materialelor de natura obiectelor de inventar;
r Operatiunile privind decont[rile cu fumizorii;
r Operatiunile privind decont6rile cu clienlii;
o Conturi la Trezoreria Statului qi binci.
2. Inventarierea patrimoniului institutiilor publice
3. Documente justificative care stau la baza inregistririlor in contabilitate gi

pdstrarea lor



4. Angajarea, lichidareq ordonanlarea gi plata cheltuielilor instituliilor publice
precum gi organizatea, evident gi raportarea angajamentelor bugetare gi
legale

5. Finantarea qi baza mateiald, ainvd{dmdntului preuniversitar
6. Exercitarea controlului financiar preventiv in institu{iile publice
7. Achizi{ia direct6, licitalia deschisd gi licitalia restrdns6.
8. Controlul Financiar Preventiv in institutiile publice;
9. Salaizarca personalului din unitilile de inv[{Imdnt
l0.Drepturile bdnegti ale cadrelor didactice qi elevilor din inv6{dm0ntul

preuniversitar
2. Bibliografie:
I.LEGEA nr,8211991- Legea contabilitalii cu modificdrile qi completirile
ulterioare;
2. ORDINUL nr. 1.9L7 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice,
Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia
cu modificdrile gi completlrile ulterioare;
3. ORDONANTA nr. 119 din 31 august 1999 privind auditul intern gi controlul
financiar preventiv cu modificdrile gi completirile ulterioare;
4. LEGEA nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanlele publice locale cu
modificdrile gi complet[rile ulterioare;
5. LEGEA nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finantele publice cu modificdrile qi
completdrile ulterioare ;

6. HOTARAREA nr. 841 din 23 octombrie 1995 - privind procedurile de
transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice,
cu modificdrile qi complet[rile ulterioare;
7. ORDINUL nr. 2.861din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind
organizarea qi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor gi
capitalurilor proprii, cu modificirile gi completdrile ulterioare;
8. ORDINUL nr. 1,792 din24 decembrie2002 cu modificdrile gi completdrile
ulterioare pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea,
ordonantarea gi plata cheltuielilor institutiilor publice, precum gi organizarea,
evidenta gi raportarea angajamentelor bugetare qi legale, cu modific[rile gi
completdrile ulterioare;
9. LEGEA nr.79 din 8 aprilie 2008 privind aprobarea Ordonanjei de urgentd a
Guvernuluinr.10312007 pentru modificarea gi completarea Ordonanfei Guvernului
nr.8112003 privind reevaluarea gi amortizarca activelor fixe aflate in patrimoniul
instituliilor publice, cu modificdrile gi complet[rile ulterioare;



10. HOTARAREA nr.2.l3g din 30 noiembri e z}}4pentru aprobarea
Catalogului privind clasificarea gi duratele normale de functionare a mijloacelor
fixe , cu modificdrile gi completErile ulterioare;
11. LEGEA nr. 1 din 201.1a Educatiei Nationale, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare
12. ORDINUL nr.347L12008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
reevaluarea si amortizarca activelor fixe corporabile aflate in patrimonial
institutiilor publice, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
13. ORDINUL nr. 263412015 privind documentele financiar-contabile, cu
modificarile si completarile ulterioare ;
14. LEGEA nr. 53 / 2003 - codul muncii, cu modificErile gi completdrile
ulterioare;
15. ORDINUL 507912016 privind aporbarea Regulamentului cadrude organizare
si functionare aunitatilor de invatamant preuniversitar, cu modificarile gi
completdrile ulterioare ;
16. Ordinul nr tl39l20l5 privind modificarea si completarea ordinului
Ministrului Finan{elor 923 12016 pentru aprobarea Normelor Metodologice
generale referitoare la exercitareacontrolului financiar preventiv si a Codului
specific de norme profesionale pentru persoanele care desfEqoard activitatea de
control financiar preventiv propriu, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
17.Legea9812016 privind achiziliile publice, cu modificdrile gi completErile
ulterioare;
18. H.G. nr, 42312016 Metodologia de alocare a drepturilor de care beneficiazd
copiii cu CES integrali in inv6l5mdntul de mas5, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare;
19. Legea nr. 15312017 privind salarizarea personalului pldtit din fonduri publice,
cu modificSrile qi completirile ulterioare;
20. Ordinul nr 72012014 pentru aprobarea normelor metodologice privind
executia bugetelor de venituri gi cheltuieli ale institutiilor publice cu modificlrile gi
completlrile ulterioare;
Zl,Hotdrirea nr. 139512010 privind finanlarea unitdlilor de inv6!6mdnt
preuniversitar de stat, finanfate din bugetele locale, cu modific6rile gi completirile
ulterioare;
22. OMFP 51712016 - proceduri FOREXEBUG, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare;
23. Ordinul nr 62912009 privind intocmirea gi depunerea situafiilor publice cu
modificdrile gi completirile ulterioare

E.) Calendarul de desfigurare a concursului, respectiv data limitl qi ora pdnd,Ia
care se pot depune dosarele de concurs:



- termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrltoare de la afigare):09.02.2923-
22.02.2023, ora 15:00, la sediul instituliei;

- . selectia dosarelor : 27 .02.2023, ora-12:00, la sediul instituliei;
- afiqare rezultate seleclie dosar6: 28.02.2023, ora I2:00,1a sediul institutiei;
- proba scrisd in data de 02:03.2023, ora 10:00, la sediul instituliei;
- afigarea rezlultatelor de la proba scris6: 02.03.2023, ora 15:00, la sediul

instituliei;
- proba practicd in data de 06.03.2023, ora 10:00, la sediul instituliei;
- afigarearcntltatelor de la proba practicd: 06.03.2023, ora 15:00, la sediul

instituliei;
- proba de interviu in data de 08.03.2023 , ora 10:00, la sediul instituliei.
- afigarea reniltatelor de la proba de interviu: 08.03.2023, ora 15:00, la sediul

instituliei;
- afigarearezultatelor finale: 10.03.2023, ora 10:00, la sediul institiliei;

Termenele in care se pot depune contestafii, respectiv afigarea rezultatelor
contestafiilor:

- se pot depune contestatii p0nd in data de:
- 01.03.2023, ora 12:00,Ia sediul instituliei- selecfie dosare;
- 03.03.2023, ora l2.O},la sediul institutiei - pentru proba scrisd;
- 07.03.2023, ora l}:OO,la sediul instituliei - pentru proba practic6;
- 09.03.2023, ora 12.00,1a sediul institutiei - pentru interviu;

- afigarea rezultatelor la solulionarea contesta{iilor:
- 01.03.2023, ora 15:00, la sediul instituliei- seleclie dosare;
- 03.03.2023, ora 15:00, la sediul instituliei - pentru proba scris[;
- 07.03.2023, oru 15:00, la sediul instituliei - pentru proba practicd;
- 09.03.2023, ora 15:00, la sediul instituliei - pentru interviu;


