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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 

Tehnician  
(compartiment economic) 

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 medii în domeniul economic cu diplomă de bacalaureat sau studii medii cu 

diplomă de bacalaureat urmate de absolvirea școlii postliceale cu profil economic și 

vechime cel puțin 3 ani în învățământ; 

- cunoştinţe operare PC (MS Office, operare baze de date,  navigare Internet); 
- spirit organizatoric; 
- abilităţi de comunicare, relaţionare şi învăţare; 
- abilităţi de coordonare a echipelor; 
- capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor. 
 

PRINCIPALELE  ATRIBUȚII  ALE  POSTULUI: 
Sunt stabilite în fișa postului (Anexa 1). 
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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 31 octombrie 2017 
ora 16.00. 

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

 

PROBELE  DE  CONCURS 

 
(1) Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:  

a) selecţia dosarelor de înscriere;  
b) proba scrisă  
c) interviul.  

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

 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. 
 

BIBLIOGRAFIE 
 

1. Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 din 10.01.2011 (Finanţarea unităţilor de învăţământ 
preuniversitar), publicată în MO nr. 18 din 10.01.2011, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

2. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 597 
din 13.08.2002, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 270/2013);  

3. OMFP 1792/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru angajarea, 
lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, publicat în Monitorul Oficial 
nr. 27 din 23.01.2003;  

4. Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, publicată în MO nr. 454 din 18.06.2008;  
5. OMFP nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi 
capitalurilor proprii, publicat în Monitorul Oficial nr. 704 din 20 octombrie 2009;  

6. Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de 
garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților 
sau instituțiilor publice; 

7. Ordin nr. 2634/2015, privind documentele financiar-contabile, cu modificările și 
completările ulterioare.  
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GRAFICUL DESFĂŞURĂRII CONCURSULUI: 
 

 17 octombrie 2017 – publicarea anunţului 

 18 octombrie 2017 – 31 octombrie 2017 până la ora 16.00 – depunere dosarelor 
de înscriere;  

 01 noiembrie 2017 până la ora 16.00 – selectarea dosarelor şi afişarea 
rezultatelor; 

 02 noiembrie 2017 – până la ora 16.00 depunerea contestaţiilor  cu privire la 
rezultatele obținute la selecția dosarelor; 

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

 09 noiembrie 2017 – ora 10.00 -13.00 –  desfăşurarea probei scrise; 

 09-10 noiembrie 2017 – până la ora 16.00 – corectarea lucrărilor şi afişarea 
rezultatelor la proba scrisă; 

 13 noiembrie 2017 – până la ora 16.00 – depunerea contestaţiilor la proba scrisă; 

 14 noiembrie 2017 – până la ora 16.00 – soluționarea contestaţiilor la proba 
scrisă şi afişarea rezultatelor; 

 15 noiembrie 2017 – de la ora 09.00 – desfăşurarea interviului; 

 15 noiembrie 2017 – până la ora 16.00 – afişarea rezultatelor la interviu; 

 16 noiembrie 2017 – până la ora 16.00 – depunerea contestaţiilor la interviu; 

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

 
 

DIRECTOR, 
Prof. Vasile Amariei 
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Anexa nr. 1 
FIŞA POSTULUI 

 

 Numele şi prenumele__________________________________________ 

 Adresa______________________________________________________ 

 Funcţia______________________________________________________ 

 Profesia_____________________________________________________ 

 Este subordonat______________________________________________ 

 Colaborează cu_______________________________________________ 

  

Tehnician (compartiment economic) 
  

- Ridicarea de numerar din conturile deschise la trezorerie pe baza filelor de CEC; 

- Plata salariilor lunar personalului care încasează salariul în numerar; 

- Plata burselor sociale, de merit, de studiu, de boala, profesionale și altor drepturi cuvenite 

elevilor, ori de cate ori este cazul; 

- Întocmirea și eliberarea chitanțelor pentru sumele încasate; 

- Înregistrarea sumelor ridicate în registrul de casă deschis pentru fiecare cont; 

- Înregistrarea la sfârșitul fiecărei zile în registrul de casă a operațiunilor efectuate (pentru plăți, 

dispoziții de plată, iar pentru încasări chitanțele prin care s-au încasat sumele); 

- Stabilirea soldurilor finale la sfârșitul fiecărei zile pentru registrul de casă; 

- Întocmirea monetarului; 

- Depunerea sumelor încasate pe baza foilor de vărsământ, în conturile deschise la trezorerie; 

- Primirea bunurilor achiziționate de la furnizori în gestiune; 

- Recepția cantitativă și calitativă a bunurilor primite prin verificarea acestora împreună cu 

comisia de recepție; 

- Întocmirea notei de recepție și constatare diferențe pentru produsele primite, stabilirea 

prețului unitar pentru fiecare produs și a valorii totale a produselor intrate conform facturii; 

- Deschiderea unei fișe de magazie pentru fiecare categorie de produse în care se specifică 

denumirea produsului, prețul de intrare cu TVA și cantitatea; 

- Pe baza referatelor de necesitate, eliberarea produselor aflate pe stoc în magazie prin 

întocmirea bonului de consum colectiv în care se specifică denumirea produsului, cantitatea, 

prețul și valoarea totală a produselor eliberate; 

- Zilnic după operarea în fișele de magazie a produselor intrate în gestiune și a celor eliberate 

pe baza bonurilor de consum se face inventarierea stocurilor prin confruntarea produselor cu 

cele scriptice din fișele de magazie; 

- La sfârșitul fiecărei luni se întocmește situația produselor eliberate din gestiune prin 

specificarea numerelor cronologice a bonurilor de consum; 

- Se întocmește centralizatorul final al produselor eliberate din gestiune pe categorii de produse 

și cantitatea totala eliberată; 

- La sfârșitul fiecărei luni se face punctajul stocurilor scriptice din balanța de verificare cu cele 

aflate în fișele de magazie; 

- Efectuarea inventarierii stocurilor de produse împreună cu comisia de inventariere prin 

trecerea în listele de inventar a produselor găsite efectiv în gestiune.  

 

  Data        Am luat la cunoştinţă, 

 

DIRECTOR, 

Prof. Amariei Vasile 


