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CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE 

ADMINISTRATOR FINANCIAR (CONTABI)– 0,5  post 

 
 
 
Gradinitacu Program Prelungit Nr. 2 Pucioasa  cu sediul in: loc. Pucioasa, str. 
Florin Popescu,  nr. 25, jud. Dambovita, organizează concurs pentru ocuparea 
următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat 
de H.G. nr. 1027/2014. 
 
Denumirea postului- administrator financiar (contabil)– 0,5  post vacant contractual 
pe perioadă nedeterminată. 
 
Condiţii specifice de participare la concurs: 

• nivelul studiilor: studii superioare economice de lunga durata/studii 
universitare de licenta si masterat; 

• vechime în exercitarea functiei de contabil, in sistemul de invatamant de 
minim 5 ani; 

• cunoştinţe de operare PC în vederea instalării şi utilizării aplicaţiilor de 
specialitate oficiale furnizate de către ministere sau alte autorităti. 
 

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului: 08.01.2018, ora 10.00, la  
Gradinita cu Program Prelungit Nr. 2 Pucioasa   
Selectia dosarelor: - data de 22.12.2017. 
Proba scrisă:- data de 08.01.2018, ora 10.00, la sediul institutiei. 
Interviul:- data de 10.01.2018, ora 10.00, la sediul institutiei. 
Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  
20.12.2017, la secretariatul unitatii. 
Date contact: tel.: 0245760603/ 0724096805 
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Condiţii generale, conform art.3 al Regulamentului – cadru aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările 
ulterioare: 
-    are cetăţenia română , cetatenie a altor state member ale Uniunii Europene sau a 
statelor apartinand Spatiului Economic European  şi domiciliul în România; 
-    cunoaşte limba română scris şi vorbit; 
-    are vârsta minima reglementata de prevederile legale; 
-    are capacitate deplină de exerciţiu; 
-    are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată 
pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţi sanitare 
abilitate; 
-    îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii 
specifice, potrivit cerinţelor postului scos la concurs; 
-    nu a fost condamnat(ă) definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni, contra 
umanitatii, contra statului sau 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 
functiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 
 

Conform art. 6 al  Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor 
generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor 
contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat 
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, 
pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va 
conține următoarele documente: 

Documente de înscriere  

-    cererea de  înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice  
organizatoare; 
-    copia actului  de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit 
legii, după caz; 
-    copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă 
efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea 
condiţiilor specifice postului solicitate de instituţia publică; 
-    carnet de muncă sau, după caz, adeverinţele  care să ateste vechimea în muncă, în 
meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; 
-    adeverinţa medicală  care să ateste starea de sănătate corespunzătoare  , eliberată 
de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; 
-    curriculum vitae . 
-cazier judiciar. 
 
 



 
 
 
Adeverinţa care să ateste starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, 

numele emitentului şi calitatea acestuia, în format standard stabilit de Ministerul 
Sănătăţii. 

Copia actului de identitate, copiile actelor de studii şi carnetul de muncă sau, 
după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate în original în vederea 
verificării conformităţii copiilor cu acestea. 

Dosarele care nu îndeplinesc condiţiile de participare şi care nu conţin 
documentele solicitate mai sus, vor fi respinse în cadrul selecţiei ce se va organiza de 
către Comisia de concurs în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data expirării 
termenului de depunere a dosarelor. 
 
 
 

Probele stabilite pentru concurs: 
 

• selectia dosarelor de inscriere la concurs; 
• proba scrisă; 
• interviu; 

 
 

Tematica pentru concursul de ocuparea postului de contabil-sef: 
 

• Organizarea contabilitatii  la unitatile de invatamant, respectiv inregistrarile 
contabile si documentele in baza carora se fac acestea, privitor la: 
 

- Contabilitatea activlor fixe; 
- Inregistrarea amortizarii; 
- Inchiderea conturilor si stabilirea rezultatului 

patrimonial; 
- Contabilitatea decontarilor cu personalul; 
- Contabilitatea materialelor de natura obiectelor de 

inventar; 
- Operatiuni privind decontarile cu furnizorii; 
- Operatiuni privind decontarile cu clientii; 
- Conturi la trezoreria statului si banci. 

 
   
• Inventarierea patrimoniului institutiilor publice; 
• Documente justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate si 

pastrarea lor; 
• Angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice 

precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si 
legale; 

• Finantarea si baza materiala a invatamantului preuniversitar; 
• Exercitarea controlului financiar preventiv; 

-Achizitia directa, licitatia deschisa si licitatia restransa. 



 
 
 
Bibliografia necesara in vederea sustinerii concursului: 
 
1) pentru proba scrisa: 

* Legea contabilităţii 82/1991, cu modificările și completările ulterioare;  
*  Legea 1/2011-Legea educaţiei naţionale cu modificările și completările 
ulterioare; 
* Legea 500/2002-privind finanţele publice, cu modificările și completările 
ulterioare;  
*Legea 273/29.06.2006-privind finanţele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare 
* Ordinul nr. 1139/2015 privind modificarea si completarea ordinului ministrului 
finantelor923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare 
la exercitarea controlului finciar preventivsi a Codului specific de norme 
profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar 
preventive propriu; 
* Ordinul Ministrului Finanţelor publice 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 modificări şi completări;  
* Legea nr. 193/2017 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri 
publice; 
* H.G. nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea 
costului per elev/prescolar si stabilirea finantarii de baza a unitatilor de 
invatamant preuniversitar de stat, care se asigura din bugetul de stat, din sume 
defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per 
elev/prescolar, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

2) pentru interviu: 
- Sistemul electronic de raportare a situatiilor financiare-FOREXEBUG; 
- Sistemul electronic de achizitii publice SEAP.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Graficul de desfăşurare a concursului şi dispoziţii finale:  

    Concursul va avea loc la sediul Gradinitei cu program Prelungit Nr. 2 

Pucioasa conform graficului de mai jos. 

Etapa de concurs Data / perioada Observaţii 

Publicarea anunţului 08.12.2017  

Depunerea dosarelor de înscriere 
11.12-20.12.2017  
 interval orar: 10:00-16:00 

La sediul institutiei 

Selectia dosarelor de catre membrii 
comisiei de concurs 20.12.2017 

La sediul institutiei 

Afisarea rezultatelor selectiei dosarelor 21.12.2017 La sediul institutiei 
Depunerea contestatiilor privind 
rezultatele selectiei dosarelor 

21.12.2017  
 pana la ora 13.00 

La sediul institutiei 

Afisarea rezultatelor in urma 
contestatiilor privind selectia dosarelor 22.12.2017 

La sediul institutiei 

Sustinerea probei scrise 08.01.2018, ora   10:00 La sediul institutiei 

Afisarea rezultatelor in urma  probei 
scrise 

08.01.2018  La sediul institutiei 

 
Depunerea contestatiilor la proba scrise 

 
08.01.2018  
pana la ora 16,00 

La sediul institutiei 

Afişarea rezultatelor contestatiilor la 
proba scrisa 

09.01.2018 La sediul institutiei 

Interviul 10.01.2018, ora 10.00 La sediul institutiei 
Afisarea rezultatelor in urma 
interviului 

10.01.2018 La sediul institutiei 

Depunerea contestatiilor privind 
rezultatele interviului 

10.01.2018  
pana la ora 16.00 

La sediul institutiei 

Afisarea rezultatelor  contestatiilor la 
proba de interviu 

11.01.2018 La sediul institutiei 

Afişarea rezultatului final al 
concursului 11.01.2018 La sediul institutiei 

 
Concursul SE PUBLICĂ în: 
- Monitorul Oficial al României Partea III-a 
- comunicat de presă- 
- site instituţiei respectiv la avizierul unității. 
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul institutiei sau la telefon: 0724096805   
 
 

Reprezentant legal, 
DIRECTOR,STANCIU OTILIA 

  
 


