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A N U N Ţ 
 

În temeiul art. 31. alin. 1 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice, art. 91 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi în 
temeiul prevederilor H.G. nr. 286/2011 – Regulament cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant corespunzător funcţiilor contractuale din sectorul 
bugetar plătit din fonduri publice,  
 

Liceul ”Mihail Sadoveanu” din comuna Borca, județul Neamț 
Organizează concurs pentru ocuparea următorului post vacant: 

 

Denumire post Număr posturi Tipul postului 

Administrator financiar 1 
durată nedeterminată, 

normă întreagă 
 

CONDIŢIILE GENERALE DE PARTICIPARE 
 

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 minima de 18 ani 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 condamnată 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  DE  PARTICIPARE: 

 
- studii superioare absolvite cu diploma de licență în domeniul economic (vechime 

cel puţin 3 ani pe postul de administrator financiar în învățământ); 

- master, certificate/atestate în domeniu, constituie avantaj; 
- cunoştinţe operare PC (MS Office, operare baze de date,  navigare Internet), 

programe de contabilitate, program de salarii; 
- spirit organizatoric; 
- abilităţi de comunicare, relaţionare şi învăţare; 
- abilităţi de coordonare a echipelor; 
- capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor. 
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PRINCIPALELE  ATRIBUȚII  ALE  POSTULUI: 
Sunt stabilite în fișa postului (Anexa 1). 
 

DOSARUL DE CONCURS 
 

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va 
cuprinde următoarele documente: 

a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii 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, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor 
specifice; 

d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă 
care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor; 

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) adeverinţa 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, cu menţiunea “apt pentru postul de administrator 
financiar” 

g) curriculum vitae; 
 

● Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele 

emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. 

● În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are 

antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are 

obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu 

până la data desfășurării primei probe a concursului. 

● Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, 

după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea 

verificării conformității copiilor cu acestea. 
 

Dosarele pentru participare la concurs se vor depune la secretariatul Liceului 
”Mihail Sadoveanu” din comuna Borca, județul Neamț, până la data de 29 august 2017 ora 
16.00. 

Informaţii suplimentare la secretariatul Liceului ”Mihail Sadoveanu” Borca  (telefon: 
0233-268016). 

 

PROBELE  DE  CONCURS 

 
(1) Concursul constă în 4 etape succesive, după cum urmează:  

a) selecţia dosarelor de înscriere;  
b) proba scrisa;  
c) proba practica;  
d) interviul.  

(2) Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa 
precedentă.   
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TEMATICA SPECIFICĂ 

 

 Organizarea contabilității; 

 Registrele contabile; 

 Situații financiare; 

 Contabilitatea trezoreriei statului și a instituțiilor publice; 

 Aprobarea, depunerea și componența situațiilor financiare; 

 Prevederi referitoare la elementele de bilanț; 

 Prevederi referitoare la elementele din contul de rezultat patrimonial; 

 Planul de conturi general; 

 Instrucțiuni de utilizare a conturilor contabile; 

 Monografie privind înregistrarea în contabilitate a principalelor operațiuni; 

 Dispoziții privind controlul financiar preventiv; 

 Procesul bugetar; 

 Finanțele instituțiilor publice; 

 Salarizarea în instituțiile publice;  

 Norme metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata 
cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidenta și raportarea 
angajamentelor bugetare și legale; 

 Inventarierea patrimoniului. 

 Amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale; 

 Achiziții publice 
  

CRITERII GENERALE DE SELECȚIE 
 

Cunoștințe și deprinderi: 

 Cunoștințe generale economice; 

 Cunoașterea legislației/reglementarilor in domeniul vizat. 

 Stăpânirea instrumentelor și procedurilor specifice de baza; 

 Cunoștințe PC: Word, Excel, Internet, programe de contabilitate, programe de 
salarii,etc. 

 

Cerințe aptitudinale: 

 Aptitudini de comunicare; 

 Aptitudini de calcul; 

 Aptitudini de a lucra cu documente; 

 Planificarea și organizarea operațiilor și activităților; 

 Abilități de negociere; 

 Acordarea și transmiterea de informații; 

 Gândire strategica. 
 

Cerințe comportamentale: 

 Capacitate de coordonare; 

 Responsabilitate personală; 

 Eficiență personală; 

 Spirit de echipă; 

 Comportament etic/integritate; 

 Orientare către rezolvare de probleme; 
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 Inițiativă (de la sarcini cotidiene până la schimbarea de procese și atragerea 
de fonduri); 

 Capabilitate de lucru cu minim de supervizare; 

 Flexibilitate; 

 Capacitatea de a lua decizii și de a evalua impactul acestora; 

 Exercitarea controlului decizional. 
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GRAFICUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI: 
 11 august 2017 – publicarea anunţului 

 17 august 2017 – 29  august 2017 până la ora 16.00 – depunere dosarelor de 
înscriere;  

 30 august 2017 până la ora 16.00 – selectarea dosarelor şi afişarea rezultatelor; 

 31 august 2017 – până la ora 16.00 depunerea contestaţiilor  cu privire la 
rezultatele obținute la selecția dosarelor; 

 01 septembrie 2017 până la ora 16.00 – soluţionarea contestaţiilor şi afişarea 
rezultatelor cu privire la rezultatele obținute la selecția dosarelor; 

 08 septembrie 2017 – ora 10.00 -13.00 –  desfăşurarea probei scrise; 

 08-11 septembrie 2017 – până la ora 16.00 – corectarea lucrărilor şi afişarea 
rezultatelor la proba scrisă; 

 12 septembrie 2017 – până la ora 16.00 – depunerea contestaţiilor la proba 
scrisă; 

 13 septembrie 2017 – până la ora 16.00 – soluționarea contestaţiilor la proba 
scrisă şi afişarea rezultatelor; 

 14 septembrie 2017 – ora 09.00-12.00 – desfăşurarea probei practice; 

 14 septembrie 2017 – până la ora 16.00 – afişarea rezultatelor la proba practică; 

 15 septembrie 2017 – până la  ora 16.00 – depunerea contestaţiilor la proba 
practică; 

 18 septembrie 2017 – până la ora 16.00 – soluţionarea contestațiilor la proba 
practică şi afişarea rezultatelor; 

 19 septembrie 2017 – ora 09.00–12.00 – desfăşurarea interviului; 

 19 septembrie 2017 – până la ora 16.00 – afişarea rezultatelor la interviu; 

 20 septembrie 2017 – până la ora 16.00 – depunerea contestaţiilor la interviu; 

 21 septembrie 2017 – până la ora 16.00 – soluţionarea contestaţiilor la interviu, 
afişarea rezultatelor la contestaţiile la interviu şi a rezultatelor finale. 

 
 

DIRECTOR, 
Prof. Vasile Amariei 

 

 
 


