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ANUNŢ CONCURS 

Privind ocuparea 1 post  administrator financiar gradul I S  

 

Liceul Tehnologic „Henri Coandă” Buzău cu  sediul în localitatea Buzău, str. Horticolei nr.50, judeţul 

Buzău organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale vacante  de 

conducere,  

- de administrator financiar gradul I s, conform HG 286/2011 cu modificările şi completările 

ulterioar. 
 

Concursul se va organiza la Liceul Tehnologic ”Henri Coandă” din municipiul Buzău astfel: 

Proba scrisă – în data de 12.09.2022, ora 900 

Proba practică – în data de 14.09.2022, ora 900 

Proba interviu – în data de 15.09.2022, ora 900 

 

CONDIŢII GENERALE PENTRU OCUPAREA POSTULUI (conform art.3, HG nr.286/2011, cu 

modificările ulterioare): 

a. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând 

Spaţiului Economic – European şi domiciliul în România; 

b. cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

c. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

d. are capacitate deplină de exerciţiu; 

e. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei 

medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

f. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor 

postului scos la concurs; 

g. nu a fost condamnată  definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori 

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 funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI: 

- studii: absolvirea, cu examen de diplomă de licență, a unei instituții de învățământ superior în 

domeniul economic ; 

- vechime în specialitate şi domeniu minim 3 ani; 

- cunoştinţe de utilizare şi operare PC : Windows, Microsoft Office, Internet Explorer, softuri de 

contabilitate, cunoașterea și utilizarea programelor și platformelor EDUSAL, FOREXEBUG, 

SICAP, ALOP, SIIIR 

- abilități de comunicare, relaționare și lucrul în echipă; 

- capacitate de gestionarea timpului și a priorităților (în condiții de stres); 

- disponibilitate pentru program flexibil; 

- capacitatea de a lua decizii eficiente 

-  

TERMENUL DE DEPUNERE AL DOSARELOR este 08.09.2022, ora 14ºº, la secretariatul şcolii. 

 



DOSARUL DE CONCURS TREBUIE SĂ CONȚINĂ: 

 

a. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unității de învățământ; 

b. copia actului de identitate ; 

c. copie certificat de naștere ;  

d. copie certificat căsătorie (dacă este cazul)  

e. 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 ale 

postului solicitate de unitate; 

f. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie/şi/sau 

în specialitatea studiilor/ Raport salariat REVISAL , în copie; 

g. cazierul judiciar și certificat e integritate ; 

h. adeverinţă 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 unităţile 

sanitare abilitate; 

i. recomandare de la ultimul loc de muncă 

j. Curriculum Vitae model european, însoțit de documente justificative 

 

Copiile solicitate vor fi însoțite de documente în original pentru conformitate cu originalul  

 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

 

Bibliografie concurs: 

▪ Legea Educaţiei Naţionale, Legea  nr 1/2011, actualizată; 

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

▪ Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ (ROFUIP) – ome 4183/04.07.2022 

▪ Legea nr. 500/2002 a finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare și legea 273/2006 

privind finanțele publice locale cu modificările și 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; 

▪ LEGE nr. 53 din 24 ianuarie 2003 - CODUL MUNCII, cu completările și modificările ulterioare  

▪ ORDIN nr. 1.917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi 

conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile 

de aplicare a acestuia  

▪ ORDIN nr. 2.634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile, cu completările și 

modificările 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; 



▪ ORDIN nr. 1.954 din 16 decembrie 2005 pentru aprobarea Clasificatiei indicatorilor privind finanţele 

publice,  

▪ ORDIN nr. 1.792 din 24 decembrie 2002pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 

lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidenta și 

raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu completările și modificările ulterioare  

▪ ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 103 din 14 noiembrie 2013 (*actualizată*)privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice 

▪ Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, completările și modificările ulterioare 

▪ HOTĂRÂRE nr. 72 din 5 februarie 2014 privind stabilirea valorii de intrare a activelor fixe la instituţiile 

publice 

▪ Legea 98/2016 privind achizițiile publice; 

▪ 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; 

▪ ORDIN Nr. 2388 din 15 decembrie 1995 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 

inventarierii patrimoniului 

▪ ORDIN nr. 1.166/217/2022 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a 

prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de 

asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale 

de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017 

▪ ORDIN nr. 517 din 13 aprilie 2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din 

procedura de funcționare a sistemului național de raportare - Forexebug 

 

▪ HOTĂRÂRE nr. 569 din 15 iulie 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea 

cheltuielilor pentru naveta la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar 

din învățământul preuniversitar de stat 

▪ HOTĂRÂRE nr. 204 din 14 februarie 2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 

72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per 

antepreșcolar/preșcolar/elev și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, 

care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului 

standard per antepreșcolar/preșcolar/elev 

▪ ORDINUL nr. 5.870 din 22 decembrie 2021 (publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 8 din 4 ianuarie 

2022), modificat și completat prin ORDINUL nr. 3.073 din 31 ianuarie 2022 (publicat în MONITORUL 

OFICIAL nr. 99 din 31 ianuarie 2022) – privind criteriile generale de acordare a burselor școlare  

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/206786
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/245701
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/250930
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/245700
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/245700
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/169861#A2
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/244787
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/244787


▪ HOTĂRÂRE Nr. 1488 din 9 septembrie 2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului 

financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială "Bani de liceu", cu 

completările și modificările ulterioare 

▪ ORDIN nr. 4.426 din 20 iulie 2021 privind aprobarea Metodologiei de decontare a cheltuielilor de 

transport pentru elevii care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu 

▪ HOTĂRÂRE nr. 564 din 4 august 2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe 

educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar 

▪ LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

 

   
 

 

NOTĂ: 

 Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină, în mod obligatoriu, documentele solicitate  

Conform HG 286/2011 sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au obţinut minim 70 de 

puncte; 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Liceului Tehnologic „Henri Coandă”, Buzău, str. 

Horticolei, nr. 50, tel. 0238/710650; 0766587890, e-mail liceul_henri_coanda_bz@yahoo.com  

 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/244517
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