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A N U N Ţ 

 
Colegiul National „ Ferdinand I “ Bacău organizează concurs  în vederea  ocupării 

postului  temporar  vacant: 

1. Denumirea postului  și a perioadei vacante: 
 

Administrator financiar (contabil)   = 1,oo  post   
vacant    pe perioadă determinată   

 
2. Studii necesare: Superioare în domeniu 

 
3. Vechimea în muncă:  minim 5 ani în contabilitate bugetară 

 
4. Data, ora,  locul  de desfăşurare a concursului: 

10 august  2017, ora 10,oo, 
 

Sala de ședințe, corp A - parter,   Colegiul Naţional “Ferdinand I” Bacău 
 

   5.  Perioada de  depunerea a  dosarelor: 
1 august  – 7 august   2017 

 
6. Locul unde se depun dosarele: 

Serviciul secretariat  al Colegiului  Naţional “Ferdinand I” Bacău, între orele:   
8,oo-16,oo; 

 
7. Relaţii suplimentare: 

Secretariatul  Colegiului Naţional “Ferdinand I” Bacău - la telefonul 
nr. 0234/513565 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

    D I R E C T O R, 
                        Profesor  Nicu-Vasile Harasemciuc 

 
Dact. M.B. 
Nr.ex.2/2017 
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A N U N Ţ 

Afişat astăzi 18  iulie  2017, ora 16,oo 
Colegiul Naţional “ Ferdinand I ” ,  strada George Bacovia nr.45 , Telefon : 0234/513565, 

                                  Fax : 0234/513020, 
1. Organizează concurs pentru ocuparea postului  temporar    vacant pe perioadă  determinată  de   

administrator financiar (contabil) =  ,1oo  post     
 

2. Dată, loc de desfăşurare: 
10 august  2017, ora 10,oo, sala de ședințe, corp A-parter, Colegiul Naţional “Ferdinand I” 

Bacău 
 

  3.  Depunerea dosarelor de concurs: 
 a)  serviciul secretariat  al Colegiului  Naţional “Ferdinand I” Bacău, între orele:  8,oo-16,oo; 

 b)  perioada:  1 august  – 7 august   2017,  între orele 8,oo - 16,00 
 

4.Fişa de post – anexată anunţului (Anexa 1) 
 
5. Condiţii de înscriere + componența dosarului de concurs:  anexate anunţului (Anexa 2) 

 
6. Tipul probelor: 

a) Selecție  dosar 
b) Proba scrisă   - 2 ore 
c)  Interviu      - 1 oră 

 
7. Loc, dată desfăşurare probe: 

a) Selecție dosar: 08.08.2017, ora 10,oo 
b) Proba scrisă: 10.08. 2017, ora 10,oo, sala de ședințe, corp A-parter, Colegiul Naţional 

“Ferdinand I” Bacău; 
c) Interviu:              14.08.2017, ora 10,oo, sala de ședințe, corp A-parter, Colegiul Naţional 

“Ferdinand I” Bacău; 
 

8. Bibliografia: - este anexată anunţului – Anexa 3 
 

9. Termen de afişare rezultate: 
a) Selecție dosar:    09.08.2017, ora 1o,oo (cu drept de contestare) 
b) Proba scrisă:    11.08.2017, ora 1o,oo (cu drept de contestare) 
c) Interviu:          16.08.2017, ora 1o,oo (cu drept de contestare) 

 
10. Afişarea rezultatelor finale:  17.04.2017, ora 1o,oo 
 
Relaţii suplimentare  se pot  obţine  la sediul  Colegiului  Naţional “Ferdinand I” Bacău, la telefonul  nr. 
0234/513565. 

D I R E C T O R, 
                                Profesor  Nicu-Vasile Harasemciuc 

Dact. M.B. 
Nr.ex.2/2017 
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ANEXA Nr. 25 
la Metodologie 

Aprobată în ședință C.A din  10.11.2016 
 

FIŞA CADRU A POSTULUI PENTRU PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR 
ADMINISTRATOR FINANCIAR (CONTABIL) 

 
 

 În temeiul Legii educaţiei naţionale nr. 1 / 2011, temeiul contractului individual de muncă 
înregistrat în Registrul de evidenţă a contractelor individuale de muncă cu numărul.…...., se încheie 
astăzi,…..........…., prezenta fişă a postului: 
 Numele şi prenumele  
 Specialitatea: ECONOMIST  
 Denumirea postului –ADMINISTRATOR FINANCIAR (CONTABIL)  
 Decizia de numire: …................. 
 Încadrarea:.......................................... 
 

Cerinţe: 
- studii: STUDII UNIVERSITARE 
- studii specifice postului  STUDII ECONOMICE 
- vechime -  5 ani 
Relaţii profesionale:  

- ierarhice de subordonare: director; director adjunct; sef contabil 
- de colaborare: cu personalul didactic, didactic auxiliar, personalul unităţii de învăţământ; 
- de reprezentare a  unităţii şcolare  
 
                  Domnul / Doamna ......   posesor/posesoare  a Contractului Individual de Muncă înregistrat la 
Registrul de evidență a contractelor individuale de muncă la nr………………….. mă angajez să respect 
următoarele atribuţii, sarcinile de serviciu obligatorii reprezentând 40 ore/săptămână, corespunzătoare 
unei părți din salariul de bază, stabilite la data de........................ 
 
I.  ATRIBUŢII SPECIFICE POSTULUI 
 
1.PROIECTAREA ACTIVITĂŢILOR 
   

1.1.Respectarea planurilor manageriale ale şcolii. 
1.2.Implicarea în proiectarea activităţii şcolii, la nivelul compartimentului-bugetul. 
1.3.Cunoaşterea şi aplicarea leagislaţiei în vigoare. 
1.4.Folosirea tehnologiei informatice în proiectare. 

2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR 
-Înregistrarea și prelucrarea informatică periodică a datelor în programele de contabilitate 

analitica(liste de alimente,bonuri de consum ,nota de intrare iesire materiale,alimente. 
- asigură întocmirea documentelor justificative privind operațiile contabile; 

- urmărește înregistrarea cronologică și sistematică în contabilitate a tuturor operațiunilor patrimoniale; 

- efectueaza operatiunile contabile, analitice, şi are în vedere ca evidenţa să fie ţinută la zi; 

- asigură controlul înregistrărilor contabile, procedeele de prelucrare a datelor și exactitatea acestora 
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- întocmeşte acte justificative si documente contabile cu respectarea formularelor si regulilor de alcătuire 

şi completare in vigoare; 

- întocmeşte formele pentru efectuarea încasărilor şi plaţilor în numerar sau prin conturi bancare; 

- verifică centralizatorul de inventariere, documentaţia de transfer si casarea bunurilor; 

- verifica si regularizează diferenţele de inventar şi le înregistrează în evidenţele contabile; 

- instruieşte şi controlează periodic personalul care gestionează valorile materiale; 

- verifică statele de plata, indemnizaţiile de concediu, bursele; 

- efectuează lunar punctajul cu fișele de magazie ale gestionarului de valori materiale în magazie. 

- păstrarea documentelor  de contabilitate și a registrelor contabile obligatorii în condiţii de securitate 

maxima în arhiva curentă a compartimentului. 

- îndeplineşte orice sarcina cu caracter contabil financiar data de directorul unităţii şcolare sau stipulate, 

expres, in cate normative; 

- îndeplineşte si alte sarcini de serviciu data de către directorul unităţi 

3. COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE 
3.1. Evidenţa, gestionarea şi arhivarea documentelor. 
4. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ 
4.1.Nivelul și stadiul propriei pregătiri profesionale. 
4.2.Formare profesională și dezvoltare în carieră. 
4.4.Participarea permanentă la instruirile organizate de Inspectoratul Școlar. 

 
5. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII 

 
5.1. Asigurarea permanentă a legăturii cu reprezentanţii comunităţii locale privind activitatea 
compartimentului. 
5.3. Îndeplinirea altor atribuţii dispuse de şeful ierarhic superior şi/sau directorul care pot rezulta 
din necesitatea derulării în bune condiţii a atribuţiilor aflate în sfera sa de responsabilitate. 
5.4. Respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI şi ISU pentru 
toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ. 

II. ALTE ATRIBUŢII.  
În functie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, salariatul este obligat să îndeplinească şi alte 
sarcini repartizate de angajator, în conditiile legii: 

1. comisia pentru monitorizarea, coordonarea și implementarea Sistemului de Control  
Managerial Intern-membru (administrator financiar); 

2. comisia pentru gestionarea riscurilor-membru(administrator financiar); 

 
 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

________________________________________ 

__________________________________________________________  

  Răspunderea disciplinară:  

Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine 
scăderea corespunzătoare a calificativului şi / sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii.  
 
Director,                                                                    Lider de sindicat,   
 
Am luat la cunoştinţă: ..................................    Data: .................................... 
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A N U N Ţ 
 

Pentru înscrierea la concursul din data de  10 august 2017, în vederea ocupării postului  
temporar   vacant  pe  perioadă  determinată de:  administrator financiar (contabil) =  1,oo post 

I. Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ urmatoarele condiții generale, conform 
art.3 din Hotărârea  nr.286 din 23 martie 2011, publicat în Monitorul Oficial, Partea I  
nr.221 din 31 martie 2011, privind  aprobarea  Regulamentului-cadru privind 
stabilirea  principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar  vacant 
corespunzător funţiilor contractuale şi a  criteriilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit 
din fonduri publice,  modificată prin  H.G. nr.1027/2014 , publicată în Monitorul 
Oficial, Partea I  nr. 854 din 24 noiembrie 2014): 

II.  
- sa fie catăţean român; 
- să aibă  vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
- are capacitatea 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; 
- sa indeplineasca conditiile de studii cerute pentru ocuparea postului de administrator 
financiar(contabil)  = 1,oo  post;   
- sa nu fi suferit o condamnare pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori 
contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împedica 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. 
II. Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine 
următoarele documente:  

a)  cererea de inscriere la concurs adresată conducătorului unităţii; 
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 îndeplinirea 

condițiilor specifice ale postului, solicitate de autoritatea sau instituția publică;  
d)  carnetul de muncă, sau după caz, adeverințele cate atestă vechimea în muncă, în meserie, în 

copie; 
e)  cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care 

să-l facă incompatibil cu postul 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; 
 Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele 
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 
 
NOTĂ: Actele prevăzute la alin.II, lit.b-d  vor fi prezentate şi în original în vederea verificării 
conformităţii copiilor cu acestea. 

D I R E C T O R,    
  Profesor  Nicu-Vasile Harasemciuc 

Dact.M.B. 
Nr.ex.2/2017 
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ANEXA  3 
B I B L I O G R A F I A 

 

pentru concursul de ocupare a postului   temporar  vacant pe durată determinată de 

administrator financiar (contabil)  =  1,oo post cu studii superioare 

 
 LEGE nr. 82 din 24 decembrie 1991 (*republicată*) 
a contabilităţii/actualizata 
ORDIN nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 
ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, 
evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale/actualizat 
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/actualizat 
 ORDIN nr. 517 din 13 aprilie 2016 
pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de 
funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug 
RDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 18 septembrie 2013 
privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente 
convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative 
ORDIN nr. 2.634 din 5 noiembrie 2015 
privind documentele financiar-contabile/actualizat 
LEGE nr. 1 din 5 ianuarie 2011 
educaţiei naţionale/actualizata 
DECRET nr. 209 din 5 iulie 1976 
pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa ale unităţilor socialiste 
ORDIN nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 
pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii 
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii 
ORDIN nr. 5.079 din 31 august 2016 
privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de 
învăţământ preuniversitar 

Preşedinte comisie,    
  Profesor  Nicu-Vasile Harasemciuc 

 
Dact.M.B. 
Nr.ex.2/2017 
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