
                
 

Având în vedere: 

- Art.30 din Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor 

generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale 

şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare personalului 

contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. 

- H.G. 1027/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea 

principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor 

contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a 

personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin Hotararea 

guvernului nr. 286/2011  

- Art. 91 din Legea Educaţiei Naţionale nr 1/2011 cu modificările și completările ulterioare 

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SATU MARE 

ANUNŢĂ 

SCOATEREA LA CONCURS 

a unei post vacant contractual-perioadă nedeterminată 

-administrator financiar-I S 

A Informații post: 

 Denumire post: Administrator Financiar I S 

 Număr posturi: 1 

 Durată încheiere contract individual de muncă: nedeterminată 

- Studii: superioare de specialitate absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic, 

financiar-contabil; 

 Tip normă contract individual de muncă: 1 norma              

 Fişa postului care cuprinde atribuţiile postului poate fi consultată la sediul instituției din Satu 

Mare, str. Ioan Slavici, Nr. 43 si pe site-ul unității școlare 

Conditii generale de participare la concurs: 

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții 

generale conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotarârea Guvernului nr.286/2011 cu 

modificările și completările ulterioare: 

 Are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor 

aparținând Spațiului Economic European și domiciliul in România; 

 Cunoaște limba română, scris și vorbit; 

 Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

 Are capacitate deplină de exercițiu; 

 Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinței medicale eliberata de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;  



                
 

 Indeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice 

potrivit cerințelor postului scos la concurs; 

 Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infractiuni contra umanitatii, contra 

statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica 

infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu 

intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situașiei in care 

a intervenit reabilitarea. 

 

Conditii specifice de participare la concurs: 

- Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic, 

financiar-contabil; 

- Vechime în muncă și în exercitarea  funcției de administrator financiar: minimum 5 ani; 

- Abilităţi foarte bune de operare pe calculator (pachet OFFICE); 

- Cunoştinţe obligatorii de operare programe: EDUSAL, e-licitație.ro, D112, 

FOREXEBUG, SICAP; 

- Experiența pe proiecte  cu finanțare externă constituie un avantaj; 

 

Conținutul dosarului de concurs 

DOCUMENTE DE ÎNSCRIERE 

a) Cerere de înscriere adresată conducătorului unității 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 condițiilor 

specifice ale postului solicitate de autoritatea sau  instituția  publică; 

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea  în muncă, în meserie 

și/ sau în specialitatea studiilor, în  copie;  

e) Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale 

care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; 

f) Adeverință 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 unitățile sanitare abilitate; 

g)  Curriculum vitae  

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului 

şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. În cazul 

documentului prevăzut la alin. (1) lit. e), 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. 

  Actele prevăzute la punctele b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării 

conformităţii copiilor cu acestea.  Dosarul trebuie să cuprindă toate documentele în ordinea 

enumerată mai sus. 

Bibliografie concurs: 

 Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Legea nr. 500/2002 a finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea Educaţiei Naţionale nr 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare;  



                
 

 Ordinul nr 1139/2015 privind modificarea si completarea ordinului Ministrului Finanțelor 

923/2014 pentru aprobarea Normelor Metodologice generale referitoare la exercitarea 

controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele 

care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu; 

 Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea 

in legătura cu gestionarea bunurilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Decret nr 209/1976 pentru aprobarea regulamentului operațiunilor de casa;  

 OMFP 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 completările şi modificările 

ulterioare; 

 Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr 1917/2005 pentru aprobarea normelor 

metodologice privind organizarea şi conducerea contabilității instituțiilor publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Ordin 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. 1.917/2005; 

 Legea 98/2016 privind achizițiile publice; 

 Ordinul nr 1954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele 

publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi 

necorporale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 

 Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;  

 OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate;  

 Ordinul nr 629/2009 privind întocmirea şi depunerea situațiilor publice cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 Ordinul nr 720/2014 pentru aprobarea normelor metodologice privind execuţia bugetelor 

de venituri şi cheltuieli ale instituțiilor publice cu modificările şi completările ulterioare. 

 OMFP Nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte 

din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug; 

 



                
 

Tematică pentru concurs: 

1. Organizarea contabilităţii la unităţile de învăţământ, respectiv înregistrările contabile şi 

documentele în baza cărora se fac acestea, referitor la operațiunile specifice instituției de 

învățământ: 

 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. 

 

 

 

 Graficul de desfăşurare a concursului şi dispoziţii finale:  

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul Liceului cu Program Sportiv Satu Mare, 

conform graficului. 

Informaţiile suplimentare se pot obţine în zilele lucrătoare, telefonic la nr. 0261717454 sau personal 

la secretariatul şcolii. 

Concursul se va desfăşura la sediul Liceului cu Program Sportiv Satu Mare conform graficului de mai 

jos. 

 

 

 

 

 



                
 

 PROCEDURA DE SELECȚIE 

a) selecţia dosarelor; 

b) proba scrisă 

c) interviul. 

Etapa de concurs Data / perioada Observaţii 

Înscrierea –depunerea dosarelor de concurs: 

termen-limită 

 Până la data de 17.01.2022,   

ora 15.00   

Evaluarea dosarelor de concurs  18.01.2022, ora 08.00   

Afișarea rezultatelor in urma selecției dosarelor  18.01.2022, ora 14.00 

 Depunerea contestațiilor  19.01.2022, 08.00-10.00 

 Afișare rezultate contestații  19.01.2022, ora 16.00 

 Proba scrisă 25.01.2022, ora 09.00    

Afișare rezultate 25.01.2022, ora 16.00 

 Depunere contestații 25.01.2022, 16.00-17.00 

 Afișare rezultate contestații 26.01.2022, ora 16.00 

 Interviul 27.01.2022, ora 09.00 

 Afișare rezultate 27.01.2022, ora 15.00 

 Depunere contestații 27.01.2022, 15.00-16.00 

 Afișare rezultate contestații 28.01.2022, ora 12.00 

 Afişarea rezultatelor finale 31.01.2022, ora 14.00 

 IMPORTANT - Pentru a fi declarat ADMIS la o probă, candidatul trebuie să obţină 

minimum 70 puncte din 100 de puncte. Se pot prezenta la următoarea etapă numai 

candidații  declarați admiși la etapa precedentă. 

 

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi 

interviu. 

Candidaţii pot contesta numai propriile lucrări. 

Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant  candidatul 

care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru același post, cu 

condiția ca aceștia sa fi obținut punctajul minim necesar. Candidatul declarat reuşit se încadrează 

pe perioadă nedeterminată. 

 

 

 


