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ANUNT  

  Grădinița cu Program Prelungit Nr 9, din Satu Mare, judeţul Satu Mare, Aleea Tarnavei Nr.18, 

telefon/fax 0361 804852, organizează concurs pentru ocuparea unui post de administrator financiar 1 

M, 0,5 norma, pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacant in statul de 

functiuni al institutiei, in accord cu prevederile H.G. nr.1027/2014 publicat in MO 854/24.11.2014.  

Concursul va avea loc in data de 22.06.2015 la ora 08,00 la sediul Gradinitei P.P.Nr.33 Strada 

Somesului Nr. 4 Satu Mare.Probe de concurs:  

• proba scrisa  

• proba practica  

• interviu  

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale  

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

aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;  

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;  

c) are capacitate deplină de exercițiu;  

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinței medicale eliberate   

e) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice   

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra 

statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică 

înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu 

intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a 

intervenit reabilitarea.  

 Condiții specifice  

• cel putin studii  medii  economice;  

• experienţă în funcţia de contabil  minimum 7 ani;  

• abilitate operare  pe calculator ( word, excel, programe specifice)  

• abilitati de comunicare  

• disponibilitate program flexibil  

Dosarul de inscriere  va cuprinde urmatoarele acte:  

1. cererea de înscriere la concurs adresată conducerii instituției   

2. copia actului de identitate   
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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 /extras Revisal care atestă vechimea în muncă si 

în specialitate, în copie;  

5. cazierul judiciar   

6. declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu 

funcția pentru care candidează;( f. din conditii  generale)  

7. adeverință medicală apt pentru angajare, aviz psihologic medicina muncii la zi  

8. curriculum vitae - Europass  

9. Recomandare de la ultimul loc de munca  

10. Dosarul de inscriere se vor depune la sediul unitatii  in perioada 10.06.2015 -16.06.2015 

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

adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate la inscriere și în original în vederea 

verificării conformității copiilor cu acestea.  

Director  

Pop Elisabeta  

GRAFIC CONCURS  

DATA  ETAPELE CONCURSULUI  

22.05.2015  Publicarea anuntului  

Pana la data 16.06.2015 ora 

14.  
Depunerea dosarelor de concurs la secretariatul unitatii, verificarea 

documentelor, intre orele 11- 14  

16.06.2015 – 17.06.2015  Selectarea dosarelor de catre membrii comisiei de concurs  

17.06.2015 ora 12  Afisarea rezultatelorin urma selectiei dosarelor  

18.06.2015 ora 12  Depunerea contestatiilor privind rezultatele selectiei dosarelor  

19.06. 2015 ora 12  Afisarea rezultatelor finale in urma selectiei dosarelor  

22.06.2015 ora 8,00  Sustinerea probei scrise/ practice a candidatilor   

22.06.2015. ora 14  Afisarea rezultatelor probei scrise/ prectice  

23.06.2015 ora 12  Depunerea contestatiilor privind rezultatele probei scrise/practice  

24.06.2015 ora 12  Afisarea  solutionarii  contestatiilor  privind  rezultatele 

 probei scrise/practice  

22.06.2015 ora 11  Sustinerea interviului de catre candidatii declarati admisi in urma 

probei scrise/ prectice  

22.06.2015 ora 13  Afisarea rezultatelor interviului  

23.06.2015 ora 12  Depunerea contestatiilor privind rezultatele interviului  
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24.06.2015  ora 12  Afisarea rezultatelor in urma contestatiilor privind rezultatele 

interviului  

24.06.2015  ora 14  Afisarea rezultatelor finale.  

Candidatii pot contesta numai rezultatele propriei lucrari.  

Director  

Pop Elisabeta  

  

  

  

  

                                                                Anexa 1  

BIBLIOGRAFIE  

concurs administrator financiar – contabil  şef  

Legea educației naționale nr.1/2011  

Legea 285/2011, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice  

Legea 284/2011, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice  

Legea 63/2011, privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic și didactic 

auxiliar  

OMF nr.77/2011 privin aplicarea prevederilor Legii 285/2011  

HG 250/1992 cu modificările și completările ulterioare, privind concediile de oadihnă  

Legea nr.53, privind Codul muncii, modificată și republicată  

Legea contabilității nr.82/1991 cu modificările și completările ulterioare  

Legea finanțelor publice nr.500/2002 cu modificările și completările ulterioare  

HG 558/1998 cu modificările și completările ulterioare, privind acordarea burselor școlare 

OMECTS 389/2011 privind acordarea burselor de merit  

HG 1395/2010, privind finanțarea unităților de învățământ pe baza costului standard/elev  

OG 34/2006, privind artibuirea contractelor de bunuri, servicii și lucrări  

OMFP 1792/2002 privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor  

OMFP 522/2003, privind activitatea de control financiar preventiv  

Decretul 209/1976 privind Regulamentul operațiunilor de casă  
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OMFP 616/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind întocmirea și depunerea  

situațiilor financiare trimestriale și anuale ale instituțiilor publice OMFP 

1954/2005, privind clasificația indicatorilor finanțelor publice  

Normele Metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice,  

Planul de conturi și instructiunile de aplicare a acestora MO nr.1186 bis/2005 OMFP 

2861/2009, privind inventarierea patrimoniului  

OMFP 2281/2009, privind planificarea plăților în trezorerie.  


