
 

 

 

 
 

 

 

 

ANUNŢ 

PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE  

ADMINISTRATOR FINANCIAR 
 

Colegiul Tehnic „Henri Coandă” cu sediul în localitatea Timişoara, Str. Coriolan Brediceanu nr. 

37, în temeiul H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, organizează 

concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de administrator financiar, pe perioadă 

nedeterminată în data de 04.09.2019. 

 
 

CONŢINUTUL DOSARULUI DE CONCURS : (cf. H.G.nr. 286/2011, modificat şi completat de 

H.G.nr.1027/2014) : 
 

 

   Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii organizatoare;   

   Curriculum vitae;   

   Copia actului de identitate;  

   Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 

   Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în 

muncă şi în specialitatea studiilor; 

   Recomandare de la ultimul loc de muncă; 

   Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare; 

  Cazier judiciar; 

   Alte înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor specifice de participare la 

concurs; 
 

 

Actele vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea. 

NOTĂ: 

Documentele vor fi îndosariate în ordinea menţionată mai sus într-un dosar cu şină. 
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CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE 
 

 
 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale UE sau a statelor aparţinând Spaţiului 

Economic European şi domiciliul în România; 

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care 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 condiţii specifice potrivit 

cerinţelor postului scos la concurs; 

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei 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 PENTRU OCUPAREA POSTULUI : 

 

- Studii superioare economice; 

-Cunoştinţe de operare calculator, programe de contabilitate; 

-Cunoştinţe de utilizare şi operare PC : Microsoft Office, Word, Excel, baze de date. 
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TEMATICĂ – CONCURS: 

 
 

1. Organizarea contabilităţii la unităţile de învăţământ, respectiv înregistrările contabile şi 

documentele în baza cărora se fac acestea, referitor la operaţiunile specifice instituţiei de 

învăţământ: 

 Contabilitatea activelor fixe; 

 Înregistrarea amortizării; 

 Închiderea conturilor şi stabilirea rezultatului patrimonial; 

 Contabilitatea decontărilor cu personalul; 

 Contabilitatea materialelor de natura obiectelor de inventar; 

 Operaţiunile privind decontările cu furnizorii; 

 Operaţiunile privind decontările cu clienţii; 

 Conturi la Trezoreria Statului şi bănci. 

2. Inventarierea patrimoniului instituţiilor publice 

3. Documente justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate şi păstrarea lor 

4. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice precum şi 

organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale 

5. Finanţarea şi baza materială a învăţământului preuniversitar 

6. Achiziţia directă, licitaţia deschisă şi licitaţia restrânsă. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ 
 

 

 Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 500/2002 a finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi 

conducerea contabilităţii instituţiilor publice. Planul de conturi pentru instituţii publice şi 

instrucţiuni de aplicare a acestuia cu modificările şi completările ulterioare; 

 OMFP nr. 1954/2005 privind clasificaţia indicatorilor finanţelor publice; 
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 OMFP 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, cu completările şi modificările 

ulterioare; 

 HG nr. 38/2017, OUG nr. 57/2015 cu modificările şi completările ulterioare; 

 OUG nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în 2014; 

 Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările ulterioare; 

 HG nr. 72/2014 privind stabilirea valorii de intrare a activelor fixe la instituţii publice; 

 OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 

 Decret nr 209/1976 pentru aprobarea regulamentului operaţiunilor de casă; 

 HG nr. 569/2015 norme metodologice privind decontarea cheltuielilor privind naveta la şi 

de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar din învăţământul 

preuniversitar; 

 HG nr. 1395/2010 privind finanţarea unităţilor de învăţământ pe baza costului 

standard/elev cu modificările ulterioare; 

 HG nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului 

standard per elev/prescolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin 

bugetele locale, pe baza costului standard per elev/prescolar; 

 OMFP nr. 923/2014 privind aprobarea normelor metodologice referitoare la exercitarea 

CFP şi modificările ulterioare; Ordin nr. 2332/2017; 

 OMFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile; 

 OMECTS 5576/2011 privind criteriile generale de acordare a burselor elevilor din 

învăţământul preuniversitar; 

 Legea 85/2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din 

învăţământ;   

 Legea Educaţiei Naţionale nr 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare; 

 HG nr. 1488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se 

acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială Bani de liceu; 

 HG 951/2017 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii 

care frecventează învăţămîntul profesional; 

 Ordin nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare 

a unităţilor de învăţământ preuniversitar. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFIC DE DESFĂŞURARE 
 

  

 
Etapa de concurs  DATA ORA 

Înscrierea candidaţilor  

la sediul unităţii școlare 

13.08-28.08.2019 9-15 

Selecţia dosarelor  29.08.2019 9-12 

Afişarea rezultatelor în urma 

selecției dosarelor  

30.08.2019 12-14 

Depunerea contestaţiilor în 

urma selecției dosarelor 

30.08.2019 14-16 

Afişarea rezultatelor în urma 

contestațiilor depuse ca 

urmare a selecției dosarelor 

01.09.2019 12-14 

Susţinerea probei scrise 04.09.2019 9-11 

Susţinerea probei practice  04.09.2019 11-12 

Susţinerea interviului  04.09.2019 13-14 

Afişarea rezultatelor în urma 

susținerii probelor 

04.09.2019 14-15 

Depunerea contestaţiilor  04.09.2019 15-16 

Afişarea rezultatelor finale 05.09.2019 12-14 

 

 

NOTĂ: 

Conform H.G.nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G.nr.1027/2014 sunt declaraţi admişi la 

proba scrisă candidaţii care au obţinut minim 50 puncte la proba scrisă; sunt declaraţi admişi la 

interviu candidaţii care au obţinut minim 50 puncte la interviu. 

Relaţii suplimentare la secretariatul unităţii şcolare, telefon 0256226404. 

 

 

 

 

Director, 

Prof. Marica Gabriela Crenguţa BRATU  
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