
 

 

Colegiul “Vasile Lovinescu” Fălticeni 

 
 

 Colegiul ”Vasile Lovinescu” Fălticeni, cu sediul în municipiul Fălticeni, str. Maior Ioan, 

nr.10, județul Suceava, organizează concurs pentru ocuparea  pe perioadă nedeterminată a funcției 

contractuale de execuție, de administrator financiar (contabil șef) 1 post, vacant începând cu data 

de 27.11.2016. 

 Locul de desfășurare al concursului este sediul unității școlare, str. Maior Ioan, nr. 10. 

 

Pentru a ocupa postul  de administrator financiar (contabil șef) 1 post, candidații trebuie să 

îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:  

 

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 vârsta minimă reglementată de prevederile legale;  

d) are capacitate deplină de exercițiu;  

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

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

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

cerințelor postului scos la concurs;  

g) 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. 

  

 

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt: 

 

 să fie absolvenţi de studii universitare cu licenţă în ramura de ştiinţă: ştiinţe economice-

finanțe contabilitate; 

 să îndeplinească condiţiile minime de vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării 

postului de 10 ani, funcții economice la unități bugetare sau private (contabilitate și execuție 

bugetară); 

 cunoștințe PC- Microsoft Ofice (Word, Excel, Access,) ForExeBug, achiziții publice (SEAP); 

 alte specializări în domeniu sau master în audit, expertiză contabilă pot constitui un avantaj; 

Concursul se va organiza conform calendarului următor: 

 

 06 decembrie 2016, ora 16ºº: termenul de limită de depunere a dosarelor; 

 14 decembrie 2016, ora 10ºº: proba scrisă; 

 15 decembrie 2016, ora 10ºº: proba interviu; 

 16 decembrie 2016, ora 10ºº: proba practică. 
 



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: 

 

a) cerere de înscriere la concurs  adresată conducătorului autorității sau instituției publice 

organizatoare; 

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate 

de autoritatea sau instituția publică; 

e) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în 

specialitatea studiilor, în copie; 

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă 

incompatibil cu funcţia pentru care candidează;  

f) 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;  

g) curriculum vitae; 

 

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și 

calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. 

 

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în 

cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acestea are obligația de a completa dosarul de 

concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a 

concursului. 

 

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

adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității 

copiilor cu acestea. 

 

Nu se accepta depunerea de dosare incomplete. 
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Legea nr. 63/2011 privind încadrarea si salarizarea în anul 2011 a personalului didactic si didactic 

auxiliar din învătământ , cu modificările şi completările ulterioare; 



Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice aprobata prin Legea nr. 

71/2015 

Ordinul nr. 1792/2002 al ministrului finanţelor publice, pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielior instituţiilor publice, precum şi 

organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările 

ulterioare ; 

Ordinul 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventive, cu modificările și 

compkletările ulterioare; 

Ordinul nr.522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoarea la exercitarea 

controlului finaciar preventiv cu modificările şi completările ulterioare; 

Ordinul 1954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice ; 

Ordinul nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi 

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

instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ordinul nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Ordinul nr. 2861 / 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii 

elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Ordinul nr. 2021 /2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind 

organizarea şi conducerea contabiltăţi instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiilor 

publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 

1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind executia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutiilor publice autonome, institutiilor 

publice finantate integral sau partial din venituri proprii şi activitătilor finantate integral din venituri 

proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor 

externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de privatizare, 

gestionate de institutiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finantare a acestora, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

Ordinul M.F. nr. 3471/2008  pentru aprobarea Normelor  privind reevaluarea și amortizarea activelor 

fixe  corporale din patrimonial instituțiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;  

H.G. nr.1860/2006 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor 

publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate , precum și în cazul deplasării în cadrul 

localității, în interesul serviciului; 

Ordinul  nr. 60/2015 pentru actualizarea cuantumului îndemnizației zilnice de delegare și 

detașare, precum și a sumei ce reprezintă compensarea cheltuielilor de cazare ale personalului 

aflat în delegare în situația în care acesta nu beneficiază de cazare în structure de primire 

turistică, prevăzute în anexa la H.G. nr. 1860/2006; 

H.G. nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului 

standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume 

defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru 
toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu particular și confessional acredi tat, 

precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional; 

Decret  nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casă ale unităților 

socialiste, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ordinul nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților 

publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

O.M.F.nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea 

controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care 

defășoară acticvitatea de control financiar preventiv propriu;   



Hotararea 1488/2004 - privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se 

acorda elevilor in Programul national de protectie sociala "Bani de liceu”, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

H.G. nr. 1062/2012 privind modalitatea de subventionare de catre stat a costurilor pentru 

elevii care frecventează  invatamantul profesional, cu modificările şi completările ulterioare;  

Ordinul nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor din 

învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare; 

H.G. nr. 844/2008 privind stabilirea cuantumului burselor pentru elevii, studenţii, masteranzii, 

doctoranzii, medicii aflaţi la specializare şi cursanţii aflaţi la stagii de specializare/perfecţionare 

postuniversitară din Republica Moldova, Ucraina, pentru cei de origine etnică română din afara 

graniţelor ţării, pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, precum şi pentru cetăţenii străini, 

bursieri ai statului român, care studiază în instituţii şi unităţi de învăţământ de stat din România, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

H.G. nr. 569/2015 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, cu modificările şi completările ulterioare;  

 
 

Alte relații suplimentare  se pot obține la sediul instituției din str. Maior Ioan nr. 10, telefon 

0230541215, e-mail: col_agr_falt@yahoo.com. 

 

 Angajator: Colegiul ”Vasile Lovinescu” Fălticeni 

 Tip angajator: Instituții locale 

 Categoria postului: Funcție contractuală 

 Județ: Suceava 

 Municipiu: Fălticeni 

 Tipul postului: Permanent 

 Nivelul postului : Funcție de conducere 

 Termen expirare: 15 zile 
 

 

Director, 

prof. Matei Gabriel 
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