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ANUNŢ PUBLICITAR 

Liceul Pedagogic „Gheorghe Sincai”, cu sediul în Zalau, Str. Crisan. 15, Tel./ Fax: 0260-662199, e-mail 

: pedagogic_zalau@yahoo.com  

Organizează concurs pentru ocuparea posturilor de 

ADMINISTRATOR FINANCIAR I (Contabil-șef)  pe perioadă nedeterminată 

ADMINISTRATOR FINANCIAR III pe perioadă determinată 

 

1. ACTE NECESARE 

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 în muncă, în meserie şi/sau în 

specialitatea studiilor, în copie; 

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) adeverinţă 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; 
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Observații: 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea 

acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.  

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)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu 

acestea.  

2. CONDIȚII DE PARTICIPARE 

Condițiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 3 din Anexa I a H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant 

corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 

superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările 

ulterioare, respectiv: 

- să aibă cetățenie română; 

- să cunoască limba română – scris si vorbit; 

- să aibă capacitate deplină de exercițiu; 

- să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 

- să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infractiuni contra umanității, contra statului 

ori contra autorității, de serviciu sau în legatură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals 

ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârsite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu 

exercitarea funcției, cu excepția situatiei în care a intervenit reabilitarea. 

Condițiile specifice pentru participare la concurs:  

Administrator financiar I:  

-studii superioare de specialitate, absolvite cu diplomă de licență; 

- vechimea în specialitatea de 5 ani; 

-  cunoștințe de operare pe calculator 
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Administrator financiar III: 

- studii universitare de specialitate, absolvite cu diplomă de licență; 

- vechimea în specialitate: nu se solicită; 

-  cunoștințe de operare pe calculator. 

3. TIPUL PROBELOR DE CONCURS, LOCUL, DATA ȘI ORA DESFĂȘURĂRII 

PROBE DE CONCURS pentru ambele posturi: 

 -probă scrisă, în data de 11.02.2020, ora 10, la sediul instituției; (durata probei este de 3 ore) 

- interviu, în data de 12.02.2020, ora 13, la sediul instituției. 

 

4. BIBLIOGRAFIE  

(valabilă pentru ambele posturi de administrator financiar I și administrator financiar III) 

 Legea  nr. 82/1991 a contabilității republicată cu modificările și completările ulterioare 

 Ordinul M.F.P. nr. 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 M.F.P. nr. 1917/2005, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Ordinul nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor de 

venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice autonome, instituţiilor publice finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii şi activităţilor finanţate integral din venituri proprii, inclusiv a 

bugetelor creditelor interne, bugetele creditelor externe, bugetelor fondurilor externe 

nerambursabile, bugetele fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, 

gestionate de instituţiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanţare a acestora, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordin nr. 517/2016 din 13 august 2016 pentru aprobarea de proceduri  aferente unor module  

care fac parte din procedura  de funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug, cu 

modificările și completările ulterioare. 
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 Ordinul nr. 1792/2002 privind aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 
ordonanțarea  și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și 

raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare. 

 Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea  nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,  cu modificările și completările ulterioare 

 Ordinul nr. 2861/2009 privind aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul 

instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordinul nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi 

amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordinul nr. 1661 bis/ 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de încasare 

şi utilizare a fondurilor băneşti primite sub forma donaţiilor şi sponsorizărilor de către instituţiile 

publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi 

valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor 

administrativ teritoriale; 

 Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în 

legătură cu gestionarea bunurilor; 

 Legea 98/2016 privind achizițiile publice 

 Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Ordonanța nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar-preventiv, cu modificările 

şi completările ulterioare (republicată); 

 Ordinul MFP nr. 2332/2017 pentru aprobarea Normelor Metodologice  referitoare la exercitarea 

controlului Financiar Preventiv 

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

 Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările si completările ulterioare (exclusiv TITLUL 

III – Învăţământul superior); 

 Ordinul nr. 6143/2011 Metodologia de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi 

didactic auxiliar.  
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CALENDAR DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI: 

1. 20.01.2020: afișarea anunțului concursului la avizier și pe site-ul școlii; 

2. 20.01.2020 – 3.02.2020: depunerea dosarelor de înscriere; 

3. 4.02.2020, ora 14: selecția dosarelor și afișarea rezultatelor; 

4.  4.02.2020, ora 16: depunerea contestațiilor după selecția dosarelor; 

5. 5.02.2020, ora 12: afișarea rezultatelor după rezolvarea contestațiilor la selecția dosarelor; 

6. 11.02.2020, ora 10: desfășurarea probei scrise; 

7. 11.02.2020, ora 16: afișarea rezultatelor după proba scrisă; 

8. 12.02.2020, ora 9: depunerea contestațiilor după desfășurarea probei scrise; 

9. 12.02.2020, ora 12: afișarea rezultatelor după rezolvarea contestațiilor la proba scrisă; 

10. 12.02.2020, ora 13: desfășurarea probei interviu; 

11. 12.02.2020, ora 16: afișarea rezultatelor după proba de interviu; 

12. 13.02.2020, ora 10: depunere contestațiilor la proba  interviu; 

13. 13.02.2020, ora 14: afișarea rezultatelor după rezolvarea contestațiilor la proba interviu și a 

rezultatelor finale. 

Director, 

Prof. dr. Carmen Ardelean 

 

 


