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SCOALA GIMNAZIALA NR.117 

STR. FABRICII NR.22, SECTOR 6 BUCURESTI 

TEL/FAX: 021.430.20.40 

E-mail: scoala117@yahoo.com 
CIF: 32243784 

 
Anunț 

Școala Gimnazială Nr. 117 cu sediul în str. Fabricii, nr. 22, sector 6, București, în temeiul art. 1-7 din 

Regulamentul cadru de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale aprobat 

prin HG nr. 286/2011, cu modificările din HG nr. 1027/2014, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă 

nedeterminată a funcției contractuale, de conducere, vacante, astfel: 

 -Contabil şef–1 post vacant contractual pe perioadă nedeterminată, studii superioare, vechime în 

specialitate de cel puţin 3 ani;   
Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele 

conditii generale, conform art. 3 al Regulamentului - cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 286 / 2011 cu 

modificarile si completarile ulterioare :  

a. are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului 

Economic European si domiciliul in Romania; 

b. cunoaste limba romana, scris si vorbit; 

c. are varsta minima reglementata de prevederile legale; 

d. are capacitate deplina de exercitiu ; 

e. are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale 

eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate ; 

f. indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului 

scos la concurs; 

g. nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra 

autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte 

de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu 

exceptia situatiei in care a intervenit reabilitatea. 
 

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

Contabil şef  

 Pregătire de specialitate: studii superioare economice cu diplomă de licenţă; 

- Cunoștințe de operare PC, programe de contabilitate – nivel avansat; 

- Cunoștințe privind evidențele contabile, întocmirea și centralizarea situațiilor financiare contabile; 

- Control financiar prevendiv; 

- Experiență în specialitate – 3 ani; 

- Persoană dinamică, organizată, rezistentă la stres şi efort prelungit, disponibilă de a lucra după program, capabilă 

să lucreze în echipă cu conducerea şcolii, personalul didactic, didactic auxiliar, abilități de muncă în echipă; 

- Capacitate de organizare şi comunicare; 

- Conoştinţe privind întocmirea, administrarea şi arhivarea documentelor specifice; 
 

 

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: 

 

Documentele solicitate pentru intocmirea dosarelor de concurs sunt : 

a. cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului unitatii; 

b. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii dupa caz; 

c. copiile documentelor care sa atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, 

copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice;  

d. carnetul de muncă sau,după caz, adeverințele care atesă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea 

studiilor, în copie;  

e. cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care  sa-l faca incompatibil 

cu functia pentru care candideaza. In cazul documentului prevazut la lit. e), candidatul declarat admis la selectia 

dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia 

de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei 

probe a concursului; 

f. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior 

derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;  
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g. curriculum vitae care să cuprindă în mod obligatoriu lista locurilor de muncă ocupate până în prezent 

(recomandare de la ultimul loc de muncă).  

 

Actele prevăzute pentru dosarul de concurs vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității.  

 

Dosarele pentru participare la concurs se vor depune la sediul Școlii Gimnaziale Nr. 117, Str. Fabricii, Nr.22, sector 

6, București până la data de 18.01.2019 ora 1500. 

Informaţii suplimentare la secretariatul Școlii Gimnaziale Nr. 117, tel: 021.430.20.40. 

 

Conţinutul şi evaluarea probelor 

Nr.crt. Denumire probă  Criterii de evaluare Punctaj 

1. Selectie dosare  Dosare complete Admis/Respins 

2. Proba scrisă 
 

Cunostinte teoretice legislative 100 de puncte 

Total probă 100 de puncte 

3. Proba practică 
 

Constă în testarea abilităţilor şi aptitudinilor 

practice necesare în vederea ocupării postului  
100 de puncte 
 

Total probă 100 de puncte 

4. Interviul  100 de puncte 

 

BIBLIOGRAFIE / TEMATICĂ  

1. Codul muncii actualizat 

2. Legea 1/2011 – Legea educaţiei naţionale cu modificările şi completările ulterioare; 

3. Legea 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic si didactic auxiliar din 

învățământ. 

4. OUG nr. 20/2016 – pentru modificarea şi completarea OUG nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice  

5. Legea nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.20/2016 pentru modificarea și 

completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice în anul 2016. 

6. Legea cadru Nr.153/2017 cu privire la salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu modificările şi 

completările ulterioare . 

7. Legea 82/1991 – Legea contabilității - republicată și actualizată. 

8. Legea 500/2002 – privind finanţele publice, cu modificări și completări. 

9.Hotărârea nr.564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale special 

școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar. 

10. Legea 272/2004, Actualizata 2016, privind protectia si promovarea drepturilor copilului 

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

12.  Hg 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 

contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice 

13. OMFP 1792/2002 privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor cu modificări și completări. 

14. Decretul nr. 209 /1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiunilor de casă. 

15.OMFP 616/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componenţa 

şi modul de completare a situaţiilor financiare trimestriale și anuale ale instituţiilor publice, cu modificări si 

completări. 

16. OMFP 1954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice. 

17. OMFP 1917/2005 privind Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor 

publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia. 

18. OMFP 2861/2009 privind inventarierea patrimoniului. 

19. Legea bugetului de stat nr.356/2013  

20. O.U.G. 103/2013  privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri 

în domeniul cheltuielilor publice 

21. O.U.G. nr.117/2013 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 și pentru luarea unor 

măsuri în domeniul învățământului. 

22. Ordin 2232/2017 privind modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea 

Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de 

norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu. 

23. Ordinul 3809/2018 privind aprobarea normelor metodologice pentru încheierea exercitiului bugetar.  

24. Legea nr. 85/2016 actualizată, privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din 

invatamantulde stat; 

25. Hotărârea nr. 30/2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea 

normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a 
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unităților de învățământ 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/preșcolar.  

26.Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar. 

 

 

Concursul va avea loc la sediul Școlii Gimnaziale Nr. 117 din Str. Fabricii, nr. 22, sector 6, București, astfel: 

a) selecţia dosarelor; 

b) probă scrisă - ; 

c) probă practică; 

d) interviul. 

 

Grafic desfășurare probe 

Etapa de concurs Data /perioada Ora 

Publicarea anunţului 21.12.2018  
Înscrierea / depunerea dosarelor 28.12.2018 900 - 1600 

18.01.2019 900 - 1500 
Selectia dosarelor 21.01.2019 1000 

Afişarea rezultatelor în urma selecţiei dosarelor 21.01.2019 1200 
Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 21.01.2019 1300 - 1500 

Afişarea soluţionării contestaţiilor 21.01.2019 1600  
Proba scrisa  29.01.2019 1000 – 1200 

Evaluarea lucrărilor 29.01.2019 1200 - 1400 
Afişarea rezultatelor 29.01.2019 1400 

Depunerea contestaţiilor 29.01.2019 1400 - 1500 
Afişarea soluţionării contestaţiilor 29.01.2019 1600 

Proba practica 30.01.2019 900 – 1000 
Evaluare 30.01.2019 1000 - 1100 

Afişarea rezultatelor 30.01.2019 1100 
Depunerea contestaţiilor 30.01.2019 1100 - 1200 

Afişarea soluţionării contestaţiilor 30.01.2019 1300 
Interviul  30.01.2019 1330 – 1430 

Afisare rezultate finale 30.01.2019 1530 

 

Candidații pot contesta numai propriile lucrări.  

Nota acordată după soluționarea contestațiilor rămâne definitivă.  

Candidatul declarat admis se încadrează pe perioadă nedeterminată. 

Director, 

Prof. Stoica Adriana 


