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Nr. 1081/22.04.2016

ANUNŢ CONCURS POST ADMINISTRATOR FINANCIAR
Colegiul Agricol ”D.Cantemir”Huşi organizează concurs pentru ocuparea
unui post contractual vacant de administrator financiar, în baza HG 286/2011 şi
a HG 1027/2014, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioadă
nedeterminată, în data de 22 aprilie 2016. Locul de desfăşurare al concursului
este sediul unităţii şcolare.
Dosarele de concurs se vor depune pînă la data de 06 mai 2016, ora 15
la secretariatul unităţii şcolare, tel:0235/481048
Conţinutul dosarului de concurs:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducatorului instituţiei publice
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 și 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 și/sau în
specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar ;
f) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare,
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;
h) alte documente relevante pentru desfășurarea concursului.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data,
numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de
Ministerul Sănătăţii.
Actele prevazute la lit.b), c) si h) vor fi prezentate și în original, în vederea
verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Condiţiile specifice şi generale necesare pentru ocuparea postului de
administrator financiar:
Condiţii generale :
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 şi, după caz, de vechime in
contabilitate 1 an sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului
scos la concurs;
să nu aibă condamnări 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,

Condiţii specifice:
studii superioare absolvite cu diploma de licenţă în domeniul economic si
vechime de 1 an in domeniul financiar-contabil;
cunoştinţe operare PC (MS Office, operare baze de date, navigare
Internet), programe de contabilitate;
spirit organizatoric;
capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor.

Etapele desfășurării concursului:
Publicare anunţului 22 aprilie 2016;
Depunerea dosarelor de concurs ale candidaţilor, la Colegiul Agricol
”D.Cantemir” Huşi şi verificarea documentelor de dosar- 22 aprilie2016
– 6 mai 2016, între orele 8:00 -15:00 ;
Selecţia dosarelor – 9 mai 2016, ora 11:00;
Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor- 9 mai 2016 ora 14:00;
Depunerea contestaţiei privind rezultatele selecţiei – 10 mai 2016 orele
9:30 - 11:30;
Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor selecţiei – 10 mai 2016
orele 14:00 ;
Susţinerea concursului proba scrisă 06 iunie 2016, ora 9:00 -11:00;
proba practică 06 iunie 2016, ora 11:30
interviu în data de 06 iunie 2016, după proba practică, pentru
concurenţii declaraţi admişi la proba scrisă si practică;
Afişarea rezultatelor – 07 iunie 2016, ora 9:00;
Depunerea contestaţiilor – 07 iunie 2016, ora 9:00 -9:30 -11:30;
Afişarea rezultatelor finale –07 iunie 2016, ora 15:00.

Bibliografie:
-LEGEA Educaţiei Naţionale nr. 1 / 2011;
-LEGEA nr. 53 din 24.01.2003-Codul Muncii, cu modificările şi completările
ulterioare-republicată;
-LEGEA nr. 82/ 1991 Legea contabilităţii (republicată);
-Legea 500/2002-privind finanţelepublice, cu modificări şi completări;
-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;
- Ordinul Ministrului Economiei si Finantelor nr. 3.512/ 2008 privind
documentele financiar - contabile, publicat in M.O. nr. 870 bis/ 23.12.2008;

- Legea nr. 22/ 18.11.1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de
garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici,
autoritatilor sau institutiilor publice, publicata in B.O. nr. 132/ 18.11.1969, cu
modificarile si completarile ulterioare
-Decret nr.209/1976 privind Regulamentul operatiunilor de casa.
- Obligatiile casierului privind platile pentru avansuri in numerar,
completarea registrului de casa si a documentelor insotitoare; predarea
documentelor
-Arhivarea si pastrarea registrelor si documentelor finnaciar – contabile;
Pentru a fi declarat reusit punctajul minim pentru fiecare proba este de 50
puncte, iar punctajul final minim(media punctajelor celor 3 probe) este de
70 puncte;
Candidatul reusit se incadreaza pe perioada nedeterminata, incepand cu data de
08 .06.2016
DIRECTOR,
Prof. dr. ing. ARTENE IRIMIA

