
 

ANUNŢ 

         Colegiul Naţional ,,Octavian Goga “ Marghita, în temeiul HG 286/2011 cu completările și 
modificările ulterioare,  organizează în data de  26.05.2022 concurs pentru ocuparea  postului de 
administrator financiar (contabil şef) studii S, grad I, funcţie contractuală de conducere, personal 
didactic auxiliar  (1 normă - POST CONTRACTUAL VACANT PERIOADĂ NEDETERMINATĂ) 

Candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale: 

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

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

 cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

 are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

 are capacitate deplină de exerciţiu; 

 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; 

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

cerinţelor postului scos la concurs; 

 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. 
 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției 

contractuale sunt: 

- nivelul studiilor: superioare de specialitate în domeniul economic, cu diplomă de 

licenţă 

- cunoştinţe obligatorii de operare programe: EDUSAL, SIIIR, FOREXEBUG, 

D112,  SICAP 

- cunoştinţe operare pe calculator : Micosoft Office 

- vechime în muncă în specialitatea studiilor, instituţii publice: minim 7 ani 

- experienţă în contabilitatea bugetară, domeniul învăţământ : minim 5 ani 

- abilităţi de comunicare şi muncă în echipă     

- disponibilitate pentru program prelungit                  
 

      Actele necesare pentru inscrierea la concurs 

 cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice 

organizatoare; 

 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 condițiilor 

specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; 



 carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie 

și/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

 cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-

l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; 

 adeverință 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; 

 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, acesta 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 identitate, 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. 

 

Concursul se va organiza la sediul instituției conform calendarului următor: 

 18.05.2022  -  ora 14.00  termenul limită pentru depunerea dosarelor 

 19.05.2022  -  selecția dosarelor de înscriere  

 19.05.2022  -  afișarea rezultatelor privind selecţia dosarelor 

 20.05.2022  -  între orele 8.00-12.00 depunerea contestaţiilor privind selecţia dosarelor 

 23.05.2022  -  afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 

 26.05.2022  -  ora 09.00  -  proba scrisă 

 27.05.2022  -  ora 13.00  afişarea  rezultatelor - proba scrisă 

 30.05.2022  -  între orele 8.00-12.00 depunerea contestaţiilor la proba scrisă 

 31.05.2022  -  afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor la proba scrisă 

 02.06.2022  -  ora 09.00  -  proba practică 

 02.06.2022  -  afişarea rezultatelor - proba practică 

 03.06.2022  -  între orele 8.00-12.00 depunerea contestaţiilor la proba practică 

 06.06.2022  -  afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor la proba practică 

 07.06.2022  -  ora 09.00  -  proba interviu 

 07.06.2022  -  afişarea rezultatelor - proba interviu 

 08.06.2022  -  între orele 8.00-12.00 depunerea contestaţiilor la proba interviu 

 09.06.2022  -  ora 10.00 afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor la proba interviu 

 09.06.2022  -  ora 13.00 afişarea rezultatelor finale 

 

        Pentru probele concursului punctajele se stabilesc după cum urmează: 

a) Pentru proba scrisă punctajul este de maxim 100 de puncte 

b) Pentru proba practică punctajul este de maxim 100 de puncte 

c) Pentru proba interviu punctajul este de maxim 100 de puncte. 

          

        Sunt declaraţi admişi la proba scrisă, proba practică şi proba interviu candidaţii care au obţinut 

la fiecare probă minim 70 de puncte. 

 

        Nota finală se va calcula ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la cele trei probe. 

        După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă, proba practică şi 
interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la 
data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului  probei scrise, 
probei practice şi a interviului.  



        Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul instituţiei 
organizatoare a concursului, imediat după soluţionarea contestaţiilor.   

Dosarele se pot depune zilnic, între orele 8.00 – 14.00 (luni-vineri), la secretariatul Colegiului 
Naţional ,,Octavian Goga “ Marghita, str. Nicolae Bălcescu, nr. 80 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Colegiului Naţional ,,Octavian Goga “ Marghita, str. 
Nicolae Bălcescu, nr. 80   sau la telefon: 0259.362.379 

 

DIRECTOR, 

prof. dr. Pop Ioan Bogdan 
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 Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
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care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu; 

 Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea in 

legătura cu gestionarea bunurilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Decret nr 209/1976 pentru aprobarea regulamentului operațiunilor de casa; 

 OMFP 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 completările şi modificările ulterioare; 

 Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice 

privind organizarea şi conducerea contabilității instituțiilor publice, cu modificările şi 

completările 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 cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările şi completările ulterioare; 

 Ordinul nr 1954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, 

republicată, 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; 

 Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu 

modificările şi completările ulterioare; 



 Ordinul nr 720/2014 pentru aprobarea normelor metodologice privind execuţia bugetelor de 

venituri şi cheltuieli ale instituțiilor publice cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 HG 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 asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin bugetele 

locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, 

aprobat prin Ordinul nr. 5447/2020, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 

 Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile; 

 Ordonanța nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul 

instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul 

instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;  

  Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi 

duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de 

valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 72/2014 privind stabilirea valorii de intrare a activelor fixe la 

instituţiile publice; 

 Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente 

unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – 

Forexebug, cu modificările și completările ulterioare;  

 Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român 

trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și 

completările ulterioare;  

  Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului 

intern managerial al entităţilor publice. 

 

  Notă: În cazul în care apar modificări ale actelor normative, candidații au obligația să cunoască forma în 

vigoare la data susținerii probei scrise. 

DIRECTOR, prof. dr. Pop Ioan Bogdan 

 


