
ANUNȚ CONCURS  

ADMINISTRATOR FINANCIAR 

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea 

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, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1027/2014, Liceului Teoretic „Nicolae 

Cartojan”, cu sediul în str. 23 August, nr. 9, Giurgiu, organizează concurs pentru ocuparea 

următorului post contractual vacant: 

 Denumirea postului: ADMINISTRATOR FINANCIAR, perioadă nedeterminată 

 

 Condiții generale de participare la concurs: 

 

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

statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în Romania; 

b) cunoașterea limbii române, scris și vorbit;  

c) vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d) capacitate deplină de exercițiu; 

e) stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe 

baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare 

abilitate; 

f) îndeplinirea condițiilor de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții 

specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs. 

 

 Condiții specifice de participare la concurs: 

 

a) Studii superioare economice absolvite cu diplomă de licență; 

b) Vechime în activitatea economică: minim 3 ani; 

c) Cunoștințe de operare PC, Windows, Microsoft Office, Internet Explorer. 

 

 Dosarul  de concurs  va conține, în mod obligatoriu,  următoarele documente: 

a) cerere de înscriere la concurs adresată directorului Liceului Teoretic „Nicolae 

Cartojan”; 

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, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea 



condițiilor specifice ale postului;  

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care să ateste vechimea în muncă, în 

meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;  

e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente 

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

depun la înscriere declarație pe proprie răspundere că nu au antecedente penale, au 

obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai 

târziu, până la desfășurarea primei probe a concursului; 

f) adeverința 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 (adeverința care atestă starea de 

sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în 

formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății);  

g) curriculum vitae;  

h) opisul dosarului, în două exemplare, un exemplar se restituie candidatului cu 

numărul înregistrării înscrierii la concurs. 

Actele prevăzute la literele b) – d) vor fi prezentate și în original în vederea verificării 

conformității copiilor cu acestea. 
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 Tematica concursului 

 

1. Organizarea contabilității în unitățile de învățământ, respectiv înregistrarile contabile și 

documentele în baza cărora se fac acestea, referitor la: 

 Contabilitatea activelor fixe; 

 Înregistrarea amortizării; 

 Închiderea conturilor și stabilirea rezultatului patrimonial; 

 Contabilitatea decontărilor cu personalul; 

 Contabilitatea materialelor de natura obiectelor de inventar; 

 Operațiunile privind decontările cu furnizorii; 

 Operațiunile privind decontările cu clienții; 

 Conturi la Trezoreria Statului și la banci;  

2. Inventarierea patrimoniului instituțiilor publice; 

3. Documente justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate și păstrarea lor; 

4. Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și 

organizarea și raportarea angajamentelor bugetare și legale; 




