
 

ANUNŢ 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ MAXENU,  din localitatea Maxenu, com. Tintesti, judeţul Buzău, 
organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuție, vacante,  de 
administrator financiar  cu 1 normă,  pe durată nedeterminată. 

Concursul se va desfăşura la sediul Școlii Gimnaziale Maxenu,după cum urmează:   

- Proba scrisă în data de 14.01.2022,  ora 10.00 ;  

- Proba interviu în data de 18.01.2022,  ora 10.00 . 

Condiții generale de participare la concurs:candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute 
la art.3 din H.G. 286/2011,pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiile 
generale de ocupare a unui post contractual vacant,cu modificările și completările ulterioare. 

1.Conditii generale de participare la concurs: 

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. 
 

2. Condițiile specifice de participare la concurs: 

- nivelul studiilor:  studii superioare absolvite cu diplomă de licență în profil economic; 

- vechime: minimum 3 ani in contabilitate; 

- cunoștințe avansate pe calculator (Word, Excel); 

- disponibilitate pentru munca in echipă, abilitati comunicare 

- constituie avantaj cunoștințe teoretice și practice în utilizarea programelor: EDUSAL, 

SICAP,FOREXEBUG. 

 

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține 

următoarele documente: 

 • Cererea de înscriere la concurs adresată directorului unității de învățământ;  

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

după caz; 

 • Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă 

efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiților 

specifice ale postului solicitate de unitatea de învățământ; 

 • Carnetul de muncă /copia filei din Revisal sau după caz, adeverințele care atestă 

vechime în muncă, în meserie / sau în specialitatea studiilor, în copie; 

 • Cazierul judiciar;  

• Adeverință medicală care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele 

emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;  

• Curriculum vitae. 

 Copiile documentelor vor fi prezentate și în original în vederea verificării 

conformității. 

 



Tematica și bibliografia concursului: 

 
1. Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

2. LEGE-CADRU Nr. 284 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea unitară a personalului 
plătit din fonduri publice; 

3. Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi 
didactic auxiliar din învăţământ; 

4. Legea 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare; 

5. HOTARARE nr. 250 din 8 mai 1992 (*republicata*)(**actualizata**) privind concediul de 
odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica, din regiile autonome cu specific 
deosebit si din unitatile bugetare; 

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

7. Legea nr.500 din 11 iulie2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare; 

8. Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; 

9. Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006; 

10.Ordin nr.2634/2015 privind documentele financiar-contabile; 

11. ORDIN nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi 
organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale; 

12. ORDIN nr. 1.802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind 
situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate; 

13. ORDIN Nr. 2021 din 17 decembrie 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; 

14. ORDIN Nr. 465 din 15 aprilie 2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a 
unor raportări financiare lunare în anul 2015, 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, precum şi pentru modificarea şi completarea altor 
norme metodologice în domeniul contabilităţii publice; 

15. Ordin 3471/2008 Norme reevaluare și amortizare active fixe din patrimoniul instituțiilor 
publice; 
16. Ordinul 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la 
exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru 
persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu; 

17. ORDONANŢĂ Nr. 119 din 31 august 1999 *** Republicată privind controlul 
intern/managerial şi controlul financiar preventive; 

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

19. ORDIN nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi 
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 

20. Ordonanţa de urgenţă nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii 
având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar; 
 
21. Ordonanța de urgență nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 
în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice Publicată în Monitorul 
Oficial  nr. 925 din 18 decembrie 2014); 
 
22.Hotărârea nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului 
standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ 
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 elev/preşcolar; 

23. Legea - cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,actualizată; 
 
24. Ordinul MFP NR. 517/2016 funcționare sistem FOREXEBUG. 

 

Concursul va consta în următoarele probe: 

-proba evaluare dosare- eliminatorie; 

-proba scrisă: 100 puncte; 

-proba interviu: 100 puncte. 

Punctajul minim de promovare este de 60 PUNCTE. 

 



Concursul se va desfașura conform următorului grafic: 

 
Etapa de concurs 

 

 
Data/perioada 

 
Observații 

 
Depunerea dosarelor de 

înscriere 
 

22.12.2021 – 5.01.2022 
9.00 – 14.00 

Secretariatul Școlii 
Gimnaziale Maxenu 

Verificarea și validarea 
dosarelor 

 

 
7.01.2022 

Școala Gimnazială Maxenu 

Publicarea listei candidaților 
după etapa de verificare și  

validare a dosarelor 
 

8.01.2022 
Ora 12.00 

Școala Gimnazială Maxenu 

Depunerea contestațiilor cu 
privire la rezultatul selecției 

dosarelor de înscriere 
 

8.01.2022 
12.00 – 14.00 

Școala Gimnazială Maxenu 

Afișarea rezultatelor după 
contestații 

 

8.01.2022 
Ora 15.00 

Școala Gimnazială Maxenu 

Desfășurarea concursului 
PROBA SCRISĂ 

 

14.01.2022 
ORA 10.00 

Școala Gimnazială Maxenu 

Afișarea rezultatelor 
 
 

14.01.2022 
Ora 13.00 

Școala Gimnazială Maxenu 

Depunerea contestațiilor 
 
 

14.01.2022 
13.00 – 15.00 

Școala Gimnazială Maxenu 

Afișarea rezultatelor după 
contestații 

 

14.01.2022 
Ora 16.00 

Școala Gimnazială Maxenu 

Desfășurarea concursului 
PROBA INTERVIU 

18.01.2022 
Ora 10.00 

 

Școala Gimnazială Maxenu 

Afișarea rezultatelor 
 
 

18.01.2022 
Ora 13.00 

Școala Gimnazială Maxenu 

Depunerea contestațiilor 
 
 

18.01.2022 
13.00 – 15.00 

Școala Gimnazială Maxenu 

Afișarea rezultatelor după 
contestații 

 

18.01.2022 
Ora 16.00 

Școala Gimnazială Maxenu 



Afișarea rezultatelor finale 19.01.2022 
Ora 12.00 

Școala Gimnazială Maxenu 

 

Relații suplimentare privind condițiile de participare la concurs și bibliografia, se pot obține la 
sediul Școlii Gimnaziale Maxenu sau la telefon 0238/732445,începând cu data de 22.12.2021, în 
zilele lucrătoare,între orele 09.00 - 14.00. 

        Director, 

Prof.Stănescu Mihai 

 

 

 

  


