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               ANUNT CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL 

 

 

LICEUL TEHNOLOGIC ”INDEPENDENŢA” cu sediul in: localitatea  

SIBIU  str GLADIOLELOR, nr 2, jud. SIBIU organizează concurs pentru ocuparea 

următoarelor posturi contractuale aprobate prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi 

completat de H.G. nr. 1027/2014. 

Denumirea postului  

1. administrator financiar (contabil)  - post vacant contractual pe perioadă 

nedeterminată, 

 

Condiţii specifice de participare la concurs: 

 

- studii universitare absolvite cu diplomă de licență, respectiv studii 

superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau 

echivalentă, în domeniul științe economice, 

- minimum 3 ani experiență în domeniul  financiar- contabil  din care 

minim 6 luni in sistemul bugetar 

2. paznic - post vacant contractual pe perioadă nedeterminată, 

 

Condiţii specifice de participare la concurs: 

 

- studii medii 

- atestat pentru exercitarea profesiei de  agent de pază și ordine  

- vechime în muncă minim 5 ani 

 

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: 

 

Proba scrisă administrator financiar (contabil) 

            25.02.2022 ora  9.00. 

Proba practică administrator financiar (contabil) 

            28.02.2022 ora 9.00 

Proba de interviu administrator financiar (contabil) 

            28.02.2021 ora 12.00 
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Proba scrisă paznic 25.02.2022 ora  9.00 

Proba de interviu paznic  28.02.2022 ora 11.00  

 

Probele se desfasoara la sediul de pe str. Gladiolelor nr. 2 

Documentele pe care trebuie sa le conțină dosarul și bibliografia de concurs vor fi 

afișate și la afișierul școlii de pe str. Gladiolelor nr. 2  

 

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  

de 10.02.2022, la sediul de pe str. Gladiolelor nr. 2 

 

Date contact: Munteanu Florica tel. 0269221806  

 
 

Pentru postul de administrator financiar (contabil) 

BIBLIOGRAFIE  

 

* Legea nr. 153/2018 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

* 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 

Finanţelor 923/2014 pentru aprobarea Normelor Metodologice generale 

referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de 

norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară 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 operaţiunilor 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 Finanţelor Publice nr 1917/2005 pentru aprobarea 

normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii 

instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 * Ordin 2021/2013- pentru modificarea şi completările Normelor metodologice 
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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 achiziţiile publice; 

 *  Ordinul nr 1954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind 

finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;  

 *  OUG. nr. 114/2018; 

 *  Ordonanţa nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar 

preventiv. 

 *  Ordin  Nr. 2634/2015 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-

contabile;  

 *   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; 

o OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de 

sănătate;  

 *   Ordinul nr 629/2009 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor publice cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 *  HG 423/2016 Metodologia de alocare a drepturilor de care beneficiază copiii 

cu CES integraţi în învăţământul de masă 

 *  Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice  

 *   Ordinul nr 720/2014 pentru aprobarea normelor metodologice privind 

execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice cu modificările 

şi completările ulterioare,  

 *   OMFP 517/2016-FOREXEBUG, cu modificările şi completările ulterioare;  

 *   Hotărârea nr. 1395/2010 pnvind finanţarea unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat, finanţate din bugetele . 

 

• Pentru postul de portar proba scrisă va fi susținută din Legea nr. 333 din  

8 iulie 2003 republicată  privind  paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și 

protecția persoanelor. 

 

• Selecția dosarelor și afișarea rezultatelor la această probă se va face până  în 

data de 15.02.2022 ora 14.00 
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ACTE NECESARE 

Înscriere la concurs administrator financiar (contabil) și portar 

 

 

1.  Cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau 

instituției publice organizatoare; 

2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, 

potrivit legii, după caz; 

3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care 

atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă 

îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau 

instituția publică; 

4. Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, 

în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

5. Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente 

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

6. 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; 

7. Curriculum vitae. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


