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                                     COLEGIUL NAŢIONAL “GHEORGHE 

MUNTEANU-MURGOCI” 

                                     Brăila, B-dul Independenţei nr.4,                                  Nr.  170  /  

28.02.20 

ANUNŢ 

 

COLEGIUL NAŢIONAL „GHEORGHE MUNTEANU- MURGOCI” - BRĂILA, 

ORGANIZEAZĂ CONCURS PENTRU OCUPAREA URMĂTORULUI  POST: 

- CONTABIL ȘEF (1 post) 

 
 

 

DETALII CONCURS 

 

1. Data susţinerii probei scrise pentru concursul de contabil șef este: 28.05.2014 . 

2. Perioada  pentru depunerea dosarelor este: 07.05.2014- 20.05.2014, ora 15,00. 

3. Dosarele vor fi depuse şi înregistrate la secretariatul  Colegiului Naţional „Gheorghe 

Munteanu- Murgoci”-Braila. 

 
 

CONDIŢII GENERALE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE   CONTABIL ȘEF  

 

1. Să fie cetăţean român; 

2. Cunoaşte limba română scris şi vorbit; 

3. Să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

4. Să aibă capacitate deplină de exerciţiu; 

5. Să aibă starea de sănătate corespunzătoare postului de contabil șef, atestată de medicul 

de medicina muncii. 

6. Să  aibă studii superioare de lungă durată în domeniul economic ,absolvite cu diplomă de  

licență.  

7. Să aibă  minim 3 ani experiență în învățămănt. 

8. Să aibă minim 7 ani vechime în specialitatea postului. 

9. Să dețină curs de contabil autorizat. 

10. Să nu fi fost condamnat 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 săvărşite cu 

intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situţiei în care a 

intervenit reabilitarea. 

 

 

 

 

COLEGIUL NAŢIONAL „GHEORGHE  MUNTEANU MURGOCI” 
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CONDIŢII  SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE   CONTABIL ȘEF 

       1.   Să aibă minim 7 ani vechime în specialitatea postului. 

2. Să dețină curs de contabil autorizat. 

       3.   Experiență în învățământ :minim 3 ani  

  4. Cunoștințe  de operare PC: Windows ,Microsoft Office, Internet Explorer,utilizare 

echipamente de calcul. 

  5.    Programe specifice raportărilor contabile către Primărie / ISJ  , MEN. 

 

 

 

 

ATRIBUŢII GENERALE SPECIFICE POSTULUI (extras din fişa postului) 

 

Pentru postul de contabil șef 

1. Respectarea planurilor manageriale ale școlii..  

2. Implicarea în proiectarea activității școlii,la nivelul compartimentului financiar . 

3. Cunoașterea și  aplicarea legislației în vigoare . 

4. Folosirea tehnologiei informatice în proiectare . 

5. Organizarea activității. 

6. Inregistrarea și prelucrarea informatică periodică a datelor în programele de contabilitate. 

7. Monitorizarea activității. 

8. Consilierea / îndrumarea și controlul periodic al personalului carea gestionează valori 

materiale. 

9. Alcătuirea de proceduri . 

10. Asigurarea fluxului informațional al compartimentului  

11. Raportarea periodică pentru  conducerea instituției. 

12. Asigurarea transparenței deciziilor din compartiment . 

13. Evidența ,gestionarea și arhivarea documentelor. 

14. Asigurarea transparenței privind licitațiile sau încredințările  directe. 

15. Nivelul și stadiul propriei pregătiri profesionale. 

16. Formare profesională și dezvoltare în carieră. 

17.  Coodonarea personalului din subordine privind managementul carierei . 

18. Participarea permanentă la instruirile organizate de inspectoratul școlar. 

19. Planificarea bugetară prin prisma dezvoltării  instituționale și promovarea imaginii școlii. 

20. asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanții comunității locale privind activitatea 

compartimentului. 

21. Indeplinirea altor atribuții dispuse de șeful ierarhic superior și/sau directorul ,care pot 

rezulta din necesitatea derulării în bune condiții a atribuțiilor aflate în sfera sa de 

responsabilitate. 

22. Respectarea normelor,procedurilor de sănătate și securitate a muncii,de P.S.I. și ISU 

pentru toate tipurile de activități desfășurate în cadrul unității de învățământ. 
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ETAPE  ÎN  DESFĂŞURAREA CONCURSULUI 

 

Etapa I /  CONTABIL ȘEF 

a. Selecţia dosarelor  depuse de candidaţi: 23.05.2014. 

b. Afişarea rezultatelor selecţionării dosarelor: 23.05.2014, ora 14,00. 

c. Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor cu privire la rezultatul selecţiei de dosare: 

26.05.2014, ora 16,00. 

d. Afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor: 27.05. 2014, ora 16,30. 

 

Etapa II/  CONTABIL ȘEF 

 

a. Proba scrisă: 28.05.2014, ora 10,00. Timp de lucru 120-180  minute. Punctaj minim = 

70 de puncte. 

b. Afişarea rezultatelor probei scrise: 30.05.2014, ora 14,00.                                                                     

c. Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor după susţinerea probei scrise: 

02.06.2014, ora 16,00. 

d. Afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor: 03.06.2014, ora 16,30.    

e. Proba practică: 04.06.2014, ora 10,00. 

f. Afișarea rezultatelor probei practice 05.06.2014, ora 16 30. 

g. Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor după susţinerea probei practice: 

06.06.2014, ora 14,00 

h. Afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor: 10.06.2014, ora 16,30.    

 

Etapa III/   CONTABIL ȘEF 

a. Proba interviu:  11.06.2014, ora 10,00. Punctaj minim = 70 puncte. 

b. Afişarea rezultatelor probei interviu: 12.06.2014, ora 16,30. 

c. Termenul limită pentru depunerea contestaţiilor după susţinerea probei interviu: 

13.06.2014, ora 14,00. 

d. Afişarea rezultatelor în urma contestațiilor și rezultatelor finale: 16.06.2014, ora 16,30.    

 

PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURS, CANDIDAŢII VOR PREZENTA UN DOSAR  CE VA 

CONŢINE URMĂTOARELE DOCUMENTE 

 

1. Cerere de înscriere la concurs  adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare 

2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii 

3. Copiile documentelor care  să ateste  nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă 

efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor 

specifice 

4. Copia carnetului de muncă/ extras REVISAL, conform cu originalul sau, după caz, o 

adeverinţă care să ateste vechimea în muncă,  în specificul postului , în învățământ. 

5. Cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale 

care să-l facă incompatibil cu funcţia pe care candidează 
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6. 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 

7. Curriculum vitae 

8. Alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului 

      9.  Recomandare de la ultimul loc de muncă 
 

Observaţii: 

1. Documentele vor fi îndosariate în ordinea menţionată mai sus într- un dosar cu şină. 

2. Actele prevăzute la punctele 2, 3 şi 8 vor fi prezentate şi în original, în vedere 

verificării conformităţii copiilor cu acestea. 

 
RELAŢII  SUPLIMENTARE  LA  TELEFON  0239/619580 

COMPARTIMENT SECRETARIAT 

 

 

DIRECTOR 

 

PROF. MOŞESCU VIORICA
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BIBLIOGRAFIE-CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE  

ADMINISTRATOR FINANCIAR (CONTABIL ŞEF- 1 NORMĂ) 

 

-Legea contabilităţii nr 82/1991, rerepublicată;  

-Legea Educaţiei Naţionale –Legea nr 1 /2011; 

-Legea nr. 571 /2003, Legea privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

-Legea 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi 

didactic auxiliar din învăţământ, publicat în M.Of. nr. 323/2011; 

-Legea 284 din 28.12.2010 – Lege-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit 

din fonduri publice;  

-Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri 

publice; 

- Ordonanta nr.158/ 2005, Ordonanta de urgenta privind concediile si indemnizatiile de 

asigurari sociale de sanatate, cu modificările şi completările ulterioare ; 

-Ordin Administrație Publică Nr. 77/ 2011, Ordin privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 

2011 a personalului platit din fonduri publice 

-Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice; 

-Legea 22/1969 – Ordinul nr.5133/05.11.1997 privind angajarea gestionărilor, HCM nr 

2230/1969;  

-Legea 500/ 2002- Legea privind finanţele publice, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

-Legea 273/ 2006- Legea privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

-ORDIN Nr. 2.006/ 2013-Ordin privind modificarea Ordinului ministrului finantelor 

publice nr. 1.271/2004 pentru aprobarea Precizarilor privind structura codurilor IBAN 

aferente conturilor de cheltuieli si venituri bugetare, precum si conturilor de disponibilitati 

deschise la unitatile Trezoreriei Statului. 

-Legea nr. 53/ 2003 - Codul muncii reactualizat, cu modificările şi completările ulterioare;  

-LEGEA Nr.294/ 2011-Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2012; 

-LEGEA Nr.6/ 2013, Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2013; 

-LEGEA nr. 340/ 2013,Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2014; 

-LEGEA Nr.293/ 2011,Legea bugetului de stat pe anul 2012 

-LEGEA Nr.5/ 2013,Legea bugetului de stat pe anul 2013 

-LEGEA Nr.356/2013,Legea bugetului de stat pe anul 2014 

-Legea 76/ 2002, Lege privind sistemul asigurărilor pentru  șomaj și stimularea ocupării 

forței de muncă, cu modificările ulterioare;  

-Legea 15/1994– Lege privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi 

necorporale, republicată; 

- Ordin Administrație Publică nr.2861/ 09.10.2009 , Ordin pentru aprobarea Normelor 

privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si 

capitalurilor proprii;  

- Hotărâre Guvern nr. 276/2013, Hotarare privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor 

fixe 
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-OUG 34/2006, Ordonanta de urgenta privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi contractele de concesiune de servicii,  cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- H.G. nr. 925/ 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/ 2006 privind atribuirea 

contractelor de achiziţie publică a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 

contractelor de concesiune de servicii; 

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

completările ulterioare 

-Ordinul Administrație Publică 1917/2005 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; 

- Ordonanța de urgență nr. 37/ 2008, Ordonanta de urgenta privind reglementarea unor 

masuri financiare in domeniul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare 

-Ordonanța nr. 80/ 2001, Ordonanță privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 

autoritățile și instituțiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;                            

- Ordonanţa Guvernului nr.119/1999, Ordonanță privind controlul intern şi controlul 

financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Ordin Administrație Publică Nr. 522/ 2003, Ordin pentru aprobarea Normelor 

metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu 

modificările ulterioare; 

-Hotărârea Guvernului nr. 1488/2004, Hotarare privind aprobarea criteriilor si a 

cuantumului sprijinului financiar ce se acorda elevilor in cadrul Programului national de 

protectie sociala Bani de liceu, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Ordin MECTS nr.4839/ 2004,  Ordin privind criteriile specifice si metodologia de 

acordare a sprijinului financiar in cadrul Programului national de protectie sociala Bani de 

liceu, cu modificările şi completările ulterioare; 

-H.G. 2139/2004, Hotarare pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele 

normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare; 

- Ordinul Administrație Publică 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 

modificările ulterioare; 

-Ordin Administrație Publică nr. 79/2014, Ordin privind principalele aspecte legate de 

intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale 

operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice. 

-Ordin Administrație Publică nr. 2006/ 2013, Ordin privind modificarea Ordinului 

ministrului finantelor publice nr. 1.271/2004 pentru aprobarea Precizarilor privind 

structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli si venituri bugetare, precum si 

conturilor de disponibilitati deschise la unitatile Trezoreriei Statului. 

-Ordin Administrație Publică nr. 1917/2005, Ordin pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul 

de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia ; 
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-Ordin Administrație Publică nr. 2021/2013, Ordin pentru modificarea si completarea 

Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor 

publice 

-ORDIN nr. 946/2005, Ordin pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, 

cuprinzand standardele de control intern/ managerial la entitatile publice si pentru 

dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat cu modificările și 

completările ulterioare; 

-Ordin Administrație Publică nr. 5576/2011, Ordin privind aprobarea Criteriilor generale 

de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat, cu modificările 

ulterioare; 

-Hotărâre nr.1618/ 2009, Hotarare privind finantarea unitatilor de invatamant 

preuniversitar de stat, finantate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe 

elev/prescolar pentru anul 2010, cu modificările ulterioare ; 

-Hotărâre Guvern nr. 72/ 2013, Hotarare privind aprobarea normelor metodologice pentru 

determinarea costului standard 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 T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/prescolar, cu 

modificările și completările ulterioare; 

-Decret nr. 209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa ale 

unitatilor socialiste  

-Legea nr.69/ 2010, Legea responsabilității fiscal- bugetare    

-Legea 377/2013 pentru modificarea si completarea Legii responsabilitatii fiscal-bugetare 

nr. 69/2010 

- Ordin Administratie Publică nr. 416/2013, Ordin pentru modificarea si completarea 

Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale 

ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2009, aprobate 

prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009 

- Ordin Administratie Publică nr. 416/2013, Ordin pentru modificarea si completarea cap. 

XVI din Normele metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii 

institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare 

a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005. 

- Ordin Administratie Publică nr. 501/2013, Ordin pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind deschiderea si repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul 

de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul 

Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Trezoreriei Statului, 

bugetul Fondului pentru mediu 

-Hotărâre Guvern nr. 225/2013, Hotarare pentru modificarea si completarea Normelor 

metodologice de calcul al contributiei de asigurare pentru accidente de munca si boli 

profesionale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 144/2008 

- Hotărâre Guvern nr. 276/2013, Hotarare privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor 

fixe 

- Ordin Administratie Publică nr. 1898/2013, Ordin pentru modificarea si completarea 

Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul 

ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009. 

- Ordin Administratie Publică nr. 2004/2013, Ordin pentru aprobarea Procedurii privind 

registrul entitatilor publice 
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- Hotărâre Guvern nr. 1165/2013, Hotarare pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 

72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard 

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 T.V.A. prin bugetele 

locale. 

- Ordin Administratie Publică nr. 79/2014, Ordin privind principalele aspecte legate de 

intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale 

operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice. 

- Ordin Administratie Publică nr. 136/2014, Ordin pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind utilizarea si completarea ordinului de plata salarii multiplu (OPTM) 

- Legea securităţii şi sănătăţii în muncă 319/2006. 

 

 

 

 

  
 

DIRECTOR 

 

PROF. MOŞESCU VIORICA 


