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CONCURS  
PENTRU OCUPAREA POSTULUI CONTRACTUAL VACANT DE CONTABIL (ADMINISTRATOR 

FINANCIAR),  PE PERIOADĂ DETERMINATĂ,   
DIN SECTORUL BUGETAR PLĂTIT DIN FONDURI PUBLICE 

 
Programat la data: 05.12.2016, ora 9:30  
Locație desfășurare concurs: Iași, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 64, Școala Primară 
„Gheorghe Asachi” Iași 
Status concurs: Programat  
Dosarele de înscriere la concurs se depun pana la 23 noiembrie 2016, ora 14.00 la  sediul unității, 
la secretariat - Iași, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 64. 
 
CONDIȚII DE PARTICIPARE : 
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 3 din anexa la H.G. nr. 286/2011 cu 
privire la Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant 
sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale din sectorul bugetar, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 
A. Condiţii generale necesare în vederea participării la concurs: 

 să fie cetăţean român sau cetăţean al altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

 să cunoască limba română, scris şi vorbit; 
 să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale 
 să aibă capacitate deplină de exerciţiu; 
 să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe 

baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 
 să îndeplinească condiţiile de studii (absolvenţi cu diplomă al învăţământului superior,  

economic, cu o vechime în specialitatea studiilor de minim 1 an) 
 să nu aibă condamnări definitive pentru săvârşirea unor 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. 

 B. Condiţii specifice necesare în vederea participării la concurs: 
 Vechime în funcţia de administrator financiar/economist de minimum 1 an; 
 Abilităţi foarte bune de operare pe calculator în limbaje specifice (ex. Word, Excell, 

programe de contabilitate); 
 Spirit organizatoric; 
 Abilități de comunicare şi relaţionare; 
 Abilități de lucru în echipă; 
 Capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor (mai ales în condiţii de stres); 
 Disponibilitate pentru program flexibil; 
 Capacitatea de a lua decizii eficiente; 
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Dosarul de concurs va cuprinde următoarele documente: 
1. cerere de înscriere la concurs; 
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, după caz; 
3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea 

unor specializări, copiile documentelor care atesta îndeplinirea condiţiilor specifice; 
4. copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care sa 

ateste vechimea în munca şi/sau în specialitate; 
5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care 

să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează. Candidatul declarat admis la 
selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are 
antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului 
judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.; 

6. adeverinţa medicala care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare,eliberata cu cel 
mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de 
către unităţile sanitare abilitate; 

7. curriculum vitae. 
 
Concursul constă în: 

 probă scrisă -2 h 
 probă practică -1 h 
 interviu 

 
Selecția dosarelor de concurs  va avea loc pe data de 28.11.2016. 
Rezultatele selecției dosarelor de concurs se vor afișa în data de 28.11.2016 , ora 12.00, la sediul 
unității și pe site-ul: www.scoalaasachi.ro . 
 
Contestațiile cu privire la rezultatul selecției dosarelor de înscriere se depun la compartimentul 
SECRETARIAT, la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor în termen de o zi lucrătoare de 
la afișarea rezultatelor selecției dosarelor de către comisia de concurs, respectiv în data de 
29.11.2016, ora 12.00. Contestațiile se soluționează la sediul unității în data de 29.11.2016, iar 
rezultatele vor fi afișate în aceeași zi până la ora 16.00. 
 
Proba scrisă se va desfășura în data de 05.12.2016, ora 09.30 la sediul unității Școala Primară 
„Gheorghe Asachi” Iași. 
Rezultatele la proba scrisă se vor afișa la sediul unității și pe site-ul  www.scoalaasachi.ro  în 
aceeași zi cu desfășurarea acesteia, până la ora 14.00. 
Contestațiile se depun la sediul unității – SECRETARIAT, secretarului comisiei de soluționare a 
contestațiilor în data de 06.12.2016, până la ora 14.00. 
Rezultatele contestațiilor se afișează pe 06.12.2016, până la ora 16.00. 
Proba practică se va desfășura în data de 07.12.2016, începând cu ora 9.00 la sediul unității, 
pentru candidații declarați “admiși” la proba scrisă. 
Rezultatele la proba practică se afișează în aceeași zi cu desfășurarea acesteia, până la ora 14.00. 
Contestațiile la proba practică se depun în data de 08.12.2016, până la ora 14.00 la SECRETARIAT. 

http://www.scoalaasachi.ro/
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Rezultatele contestațiilor la proba practică se afișează în data de 08.12.2016, până la ora 16.00. 
Interviul se va susține în data de 09.12.2016, ora 9.00 la sediul unității Școala Primară „Gheorghe 
Asachi” Iași. 
Rezultatele obținute la interviu se vor afișa în aceeași zi cu susținerea acestuia până la ora 16.00. 
Contestațiile la interviu se depun în data de 12.12.2016, până la ora 16.00 la SECRETARIAT. 
Rezultatele contestațiilor se vor afișa în data de 13.12.2016, până la ora 12.00 . 
Rezultatele finale ale concursului se afișează pe 13.12.2016, până la ora 16.00.

 
 
TEMATICĂ 
- Organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice; 
- Inventarierea patrimoniului; 
- Reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice; 
- Finanțarea cheltuielilor instituțiilor publice; 
- Exercitarea controlului financiar preventiv la instituțiile publice; 
- Contractele de achiziție publică; 
- Structura bugetului în instituţia publică; 
- Finanţarea şi patrimoniul instituției conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011; 
- Registrele de contabilitate; 
- Documente supuse controlului preventiv privind bunurile din patrimoniul instituţiilor publice; 
- Utilizare aplicaţii informatice – Noţiuni avansate în utilizarea PC şi aplicaţii specifice domeniului 
finaciar-contabil la nivelul de instituţiei publice; 
- Elementele sistemului de salarizare, conform Legii privind salarizarea unitară a personalului plătit 
din fonduri publice si a celei privind salarizarea în învățământ; 
- Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, organizare, evidența 
și raportare angajamente bugetare. 
 
 
BIBLIOGRAFIE: 
1. LEGEA nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale, cu modificările si completările ulterioare; 
2. LEGEA nr. 82/ 1991 Legea contabilităţii (republicată); 
3. Legea nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificările si 
completările ulterioare; 

4. Ordinul 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 ministrului 
finanţelor publice nr.1917/2005 

5. H.G nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe; 
6. O.M.F.P nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 
7. O.M.F.P nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu modificările si 

completările ulterioare; 
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8. ORDIN nr. 5115/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar; 

9. Ordinul nr.3512/2008 privind documentele financiar-contabile 
10. Ordin nr.42/77/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor 

Legii nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice; 
11. LEGE nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi 

didactic auxiliar din învăţământ; 
12. Legea 53/2003 Codul Muncii reactualizat; 
13. Legea 40/2011 - pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii publicat 

în Monitorul Oficial nr. 225/2011; 
14. Legea 500/2002 - privind finanţele publice, cu modificări şi completări; 
15. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 923/2014 pentru aprobarea normelor metodologice 

generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificări şi completări; 
16. Ordinul Ministrului Finanţelor publice 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 
modificări şi completări; 

17.  Ordonanţa Guvernului - O.G. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar 
preventive modificată şi completată de Legea 234/2010 

18. H.G. 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea şi duratele normale de 
funcţionare a mijloacelor fixe; 

19. O.M.F.P. 946 / 2005 pentru aprobarea Codului controlului intern cuprinzând standardele de 
management, control intern la entitățile publice pentru dezvoltarea sistemelor de control 
managerial; 

20. O.U.G. nr.57/2015, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016. 
 

 
Relaţii suplimentare: telefon 0232/410596, www.scoalaasachi.ro sau direct de la sediul Școlii 
Primare „Gheorghe Asachi” Iași, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 64. 
 

http://www.scoalaasachi.ro/

