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                                     LICEUL TEHNOLOGIC   „DRAGOMIR   HURMUZESCU”                                                               
B-dul Basarabia nr. 256, sector 3, Bucureşti,Telefon/fax: 0212560083 

                                                                    E-mail: gs_dragomirhurmuzescu@yahoo.com   

                                                                                                                           

 

 

 

A N U N Ţ 
 

 Consiliul de administrație al LICEULUI TEHNOLOGIC „DRAGOMIR  HURMUZESCU”, cu sediul în 

București, B-dul Basarabia, nr.256, sector 3, tel. 021.256.00.83 anunță organizarea concursului pentru ocuparea 

următoarului post didactic auxiliar  din unitate: 

- 1 (un) post vacant, pe perioadă nedeterminată  de Administrator financiar (Contabil șef);  

 

Concursul se va desfășura conform următorului calendar: 

1. Înregistrarea cererilor şi depunerea dosarelor la secretariatul unității în perioada 4-12.06.2018 între orele 10
00

-

14
00 

 

2. Afișarea listei candidaților admiși pentru susținerea probelor de concurs – 14.06.2018 ora 10.00 

3. Proba scrisă  – 19.06.2018 între orele 9
00

-12
00

 

4. Interviul - 19.12.2018 începând cu  orele 16
00

 

5. Afișarea rezultatelor - 20.06.2018 ora 14
00

 

6. Depunerea contestațiilor – 20.06.2018 între orele 16
00

- 18
00

 

7. Afișarea rezultatelor finale și repartizarea candidaților – 21.06.2018 ora 16
00

 

 

 Condiţii generale 

Se poate înscrie la concurs orice persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:   

 

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene 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 carecandidează, 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 condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiunicontra 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 

Se poate înscrie la concurs orice persoana care îndeplineşte simultan următoarele condiţii specifice: 

 

I.  Administrator financiar (Contabil șef) (probe: scris; interviu) 

a) studii superioare în specialitatea postului; 

b) vechime în specialitate 3 ani; 

Dosarul pentru înscrierea la concurs va conţine următoarele documente: 

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;    
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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 în format european.     

 

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), vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor 

cu acestea.  

TEMATICA 

pentru concursul de ocuparea postului de contabil sef 

1. Organizarea contabilității  la unitățiile de învățământ, respective înregistrările contabile și documentele în 

baza cărora se fac acestea, privitor la: 

a) contabilitate activelor fixe; 

b) înregistrarea amortizării; 

c) închiderea conturilor și stabilirea  rezultatului patrimonial; 

d) contabilitatea decontarilor cu personalul; 

e) contabilitatea materialelor de natura obiectelor de inventar; 

f) operațiuni privind decontarile cu  furnizorii; 

g) operațiuni privind decontarile cu clientii; 

h) conturi la trezoreria statului și bănci. 

2. Inventarierea patrimoniului instituțiilor publice. 

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

4. Angajarea, lichidarea, ordonantarea  și plata cheltuielilor instituțiilor publice precum și organizarea, 

evident și  raportarea angajamentelor bugetare și legale . 

5. Finanțarea  și baza materială a învățământului preuniversitar. 

6. Exercitarea controlului financiar preventiv. 

7. Achiziția directă, licitația deschisă și licitația restrânsă. 

 

BIBLIOGRAFIE CONCURS 

pentru concursul de ocuparea postului de contabil sef 

 

1. Legea nr.82/1991 – Legea contabilității, republicată, cu modificările și completarile ulterioare; 

2. Legea Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările  și completările ulterioare; 

3. Legea nr. 500/2002 privind  finanțele  publice, cu modificările și completările ulterioare; 

4. Legea  nr.  273/2006  privind  finanțele  publice  locale,  cu  modificările  si completările ulterioare; 
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5. Ordinul nr. 1139/2015 privind modificarea și completarea ordinului ministrului finanțelor 923/2014 

pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv 

și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar 

preventive propriu; 

6. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu 

gestionarea bunurilor, cu modificările și completările ulterioare; 

7. Decret nr. 209/1976 pentru aprobarea regulamentului operatiunilor de casă; 

8. Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 

ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea 

angajamentelor bugetare și legale, cu modificăile și completările ulterioare; 

9. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1917/2005 pentru  aprobarea normelor metodologice privind 

organizarea și conducerea contabilității instituliilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

10. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2021/2013 pentru modificarea și completarea Normelor 

metodologice privind organizarea și conducerea contabilitătii institutiilor publice, Planul de conturi pentru 

instituțiile publice și  instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul 

ministrului finanțelor publice nr.1917/2005; 

11. Ordinul  nr.  1954/2005  pentru  aprobarea  Clasificației  indicatorilor  privind finanțele publice, cu 

modificările și completarile ulterioare; 

12. Legea 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicata, 

cu modificăile si completările ulterioare; 

13. Hotărârea Guvernului nr. 909/1997 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, republicata, cu 

modificările și completările ulterioare; 

14. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii 

elementelor de natura activelor, datoriilor capitalurilor; 

15. Legea nr. 98/19 mai 2016 privind achizitiile publice; 

16. Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat, cu modificările și completările ulterioare; 

17. Legea nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea  personalului plătit din fonduri publice; 

18. OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate; 

19. Ordinul ministrului finanțelor publice privind întocmirea și  depunerea 

situațiilor publice nr. 629/2009, cu modificările  și completările ulterioare; 

20. Ordinul nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și 

cheltuieli ale unor instituții publice, cu modificările  și completările ulterioare; 

 

 

 Concursul se va desfășura conform prevederilor HOTĂRÂRII nr. 286 din 23 martie 2011 (modificată prin 

HOTĂRÂREA nr. 1.027 din 11 noiembrie 2014 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 854 din 24 

noiembrie 2014) pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a 

unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade 

sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri 

publice. 

 

 

DIRECTOR 

Prof. Pînzariu Carmen Gabriela 

 


