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ANUNȚ CONCURS ADMINISTRATOR FINANCIAR 

În temeiul art. 26 alin. 7 din Legea nr. 284/2010 a salarizării unitare a
personalului plătit din fonduri publice, art. 91 din Legea Educației Naționale
nr. 1/2011,   cu modificările și completările ulterioare, precum și în temeiul
prevederilor  H.G.  nr.  1027/2014  pentru  modificarea  și  completarea
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,  aprobat  prin  Hotărârea  Inspectoratului  Școlar  Județean  Caraș-
Severin nr. 3/15.01.2020,

Școala  Gimnazială  Târnova  anunță  scoaterea  la  concurs  în  vederea
recrutării și  selecției  de  personal  pentru  ocuparea  postului  vacant  de
administrator financiar (0,25 % din post, perioadă nedeterminată).

Condiții de participare
Condiţii generale prevăzute de art. 3 din Anexa la H.G. nr. 286/2011.
Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar
vacant persoana care îndeplinește următoarele condiții:
a).  are  cetățenia  română,  cetățenie  a  altor  state  membre  ale  Uniunii
Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul
în România;
b). cunoaște limba română, scris și vorbit;
c). are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d). are capacitate deplină de exercițiu;
e). are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,
atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de
unitățile sanitare abilitate;
f). îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții
specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g). nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra
umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu
serviciul,  care  împiedică  înfăptuirea  justiției,  de  fals  ori  a  unor  fapte  de
corupție  sau  a  unei  infracțiuni  săvârșite  cu  intenție,  care  ar  face‐o
incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit
reabilitarea.

Condiţii specifice
Pregătirea profesională impusă ocupantului postului:
Studii superioare economice absolvite cu diplomă de licenţă; 
Cunoştinţe de operare PC: Word, Excel, Internet 
Să nu fi avut abateri disciplinare la locul/locurile de muncă anterioare; 
Abilităţi de comunicare; 
Sociabil , comunicativ, abilitati de muncǎ în echipǎ;
Experienţa în domeniul contabilităţii bugetare constituie un avantaj; 
Vechime în muncă: minimum 5 ani. 
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Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:
Cerere de înscriere adresată directorului unității școlare;
Curriculum vitae care să cuprindă în mod obligatoriu lista locurilor de muncă
ocupate până în prezent;
Certificat de naștere copie;
Carte de identitate copie;
Diploma/diplomele de studii copie;
Carnet de muncă copie;
Extras din Revisal cu perioada lucrată după 01.01.2011, dacă este cazul;
Cazier judiciar;
Recomandările;
Adeverință medicală (apt pentru muncă), eliberată cu cel mult 6 luni anterior
derulării concursului;
Opisul dosarului,  două exemplere, unexemplar se restituie candidatului  cu
dovada înregistrării dosarului de concurs.

Dosarele  pentru  înscriere  la  concurs  se  depun  la  sediul Școlii
Gimnaziale  Târnova,  com.  Târnova  nr.  1,  în  perioada  09.03.2020  –
16.03.2020, între orele 8.00 – 13.00.

Desfășurarea concursului:
Concursul  se  va  organiza  la  sediul Școlii  Gimnaziale  Târnova,

com.Târnova nr. 1 și constă în 3 etape succesive, după cum urmează:
a). selecția dosarelor;
b). proba scrisă;
c). interviul.

          Programul concursului:
26.03.2020, ora 10.00 – proba scrisă;
27.03.2020, ora 12.00 – interviul.

a). Selecția dosarelor
În  perioada 17.13.2020-20.13.2020 se va face selecția dosarelor de către
comisie. Rezultatele vor fi afișate în data de 23.03.2020, ora 12,00;
24.03.2020,  orele  8.00  –  12.00:  depunererea  eventualelor  contestații  cu
privire la rezultatele selecției dosarelor;
25.03.2020: afișarea rezultatelor finale.

b). proba scrisă
Data  și  locul  desfășurării  concursului:  26.03.2020,  ora  10.00,  Școala
Gimnazială Târnova.
Depunererea eventualelor contestații cu privire la rezultatele probei scrise:
27.03.2020, orele 8.00 – 10.00.
Proba scrisă constă în testarea cunoștințelor necesare în vederea ocupării
postului. 
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c). interviul
Data și ora desfășurării: 27.03.2020, ora 12.00, Școala Gimnazială Târnova.
Nota de la interviu nu poate fi contestată.
Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la
proba scrisă și interviu.
Afișarea rezultatelor finale ale concursului: 28.03.2020, ora 13.00.
 
Tematica pentru concurs:
1. Organizarea  contabilităţii  la  unităţile  de  învăţământ,  respectiv
înregistrările
contabile şi documentele în baza cărora se fac acestea, referitor la:
-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,  evident  şi  raportarea  angajamentelor
bugetare şi legale;
5. Finanţarea şi baza materială a învăţământului preuniversitar;
6. Exercitarea controlului financiar preventiv;
7. Achiziţia directă, licitaţia deschisă şi licitaţia restrânsă.

Bibliografia:

1. Legea Educaţiei  Naţionale nr.  1/2011, cu modificările şi  completările
ulterioare;
2. ORDIN  nr.  1140  din  3  decembrie  2015  pentru  aprobarea
Regulamentului  privind  controlul  ex-post  al  modului  de  atribuire  a
contractelor  de  achiziţie  publică,  a  contractelor  de  concesiune  de  lucrări
publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
3. Legea  nr.  118/2010  privind  unele  măsuri  necesare  în  vederea
restabilirii echilibrului bugetar;
4. O.G. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv
modificată  şi  completată  de  Legea  234/2010  pentru  modificarea  şi
completarea;
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5. H.G.  nr.  1395/2010  privind  finanţarea  unităţilor
de  învăţământ  preuniversitar  de  stat,  finanţate  din
bugetele locale, pe baza standardului de cost pe elev/preşcolar pentru anul
201 l;

6. O.M.F.P. 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, publicat în M.Of. 37/ 2003, cu modificări şi completări;
7. Ordinul  Ministrului  Finanţelor  Publice  1917/2005  pentru  aprobarea
normelor  metodologice  privind  organizarea  şi  conducerea  contabilităţii
instituţiilor  publice,  Planul  de  conturi  pentru  instituţiile  publice  şi
instrucţiunile  de  aplicare  a  acestuia,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare;
8. O.U.G. nr.  20/2016 pentru modificarea şi  completarea Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri  publice  în  anul  2016,  promovarea  unor  termene precum şi  unele
măsuri  fiscal-bugetare  şi  pentru  modificarea  şi  completarea  unor  acte
normative;
9. H.G.  2139/2004  pentru  aprobarea  catalogului  privind  clasificarea  şi
duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;
10. Ordin nr. 2634/2015 2015 privind documentele financiar-contabile;
11. Legea 273/2006 - privind finanţele publice locale, publicate în M.Of.
618/18.07.2006;
12. H.G. nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;
13. Legea 284/28.12.2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit
din fonduri publice;
14. Legea  nr.  285/28.dec.2010  privind  salarizarea  în  anul  2011  a
personalului plătit din fonduri publice;
15. Ordinul  nr.  2861/2009  din  9  octombrie  2009  pentru  aprobarea
Normelor  privind  organizarea  si  efectuarea  inventarierii  elementelor  de
natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
16. H.G.  nr.  395  din  2  iunie  2016  (*actualizată*)  pentru  aprobarea
Normelor  metodologice de aplicare  a  prevederilor  referitoare la  atribuirea
contractului  de  achiziţie  publică/acordului-cadru  din  Legea  nr.  98/2016
privind achiziţiile publice;
17. Legea nr.  40 din 31 martie 2011 pentru modificarea şi  completarea
Legii nr. 53/2003 - Codul muncii;
18. O.U.G.  nr.  41/2016  privind  stabilirea  unor  măsuri  de  simplificare  la
nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea
unor acte normative;
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19. Ordin  nr.  42  din  13.01.2011  privind  aprobarea
Normelor  metodologice  pentru  aplicarea  prevederilor
Legii nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din
fonduri publice;
20. Legea 500/2002 - privind finanţele publice, cu modificări şi completări;
21. H.G. 500/2011 - Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor;
22. Legea  nr.  53/2003  ***  Republicată  -  Codul  muncii,  publicată  în
Monitorul Oficial nr. 345 din 18 mai 2011; 
23. O.U.G. nr. 57/ 2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice  în  anul  2016,  prorogarea  unor  termene,  precum şi  unele  măsuri
fiscal-bugetare;
24. Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea
ocupării forţei de munca;
25. Legea nr. 82/1991 Legea contabilităţii (republicată);
26. H.G. nr. 863 din 16 noiembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei de
calcul şi stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de
transport  prevăzut la  alin.  (3)  al  art.  84 din Legea educaţiei  naţionale nr.
1/2011;

 Date de contact:  Tîmpa Daniel,  email:scoala_tirnova@yahoo.com, nr.
Tel. 0760257949.

DIRECTOR,
PROF. Tîmpa Daniel


