ANUNȚ
LICEUL TEORETIC VIDELE
anunță
scoaterea la concurs a unui post contractual, vacant,
de administrator financiar (contabil şef)
în data de 15.03.2013, ora 10,00
Condiţii de participare:

I.

Administrator financiar (contabil şef):
1.
Pregătirea profesională impusă ocupantului postului:
Absolvirea cu diplomă de licenţă a unei instituţii de învăţământ superior economic
2.
Domenii de competenţă:
 Gestionarea resurselor financiare
 Contabilitate
 Control financiar preventiv
 Asigurarea bazei tehnico-materiale
 Gestionarea fondurilor obţinute prin proiecte
 Abilităţi de utilizare a PC în programe de contabilitate
 Permis European de Utilizare a calculatorului

II.












Acte necesare pentru depunerea dosarului de înscriere:
cerere de înscriere;
curriculum vitae (format european Europass) - susţinut de documente
doveditoare;
scrisoare de intenţie (oferta candidatului);
diploma de studii, original şi copie;
diplomele / certificatele de absolvire / parcurgere a unor cursuri sau stagii de
formare, original şi copie;
acte de dovedire a identităţii, original şi copie;
recomandare de la locul de muncă anterior;
cazier judiciar;
adeverinţă medicală (apt pentru muncă);
carte de muncă însoţită de fişa din programul Revisal (pt.perioada 01 ianuarie
2011 până în prezent)
opisul dosarului în dublu exemplar; un exemplar se restituie candidatului cu

înregistrarea înscrierii la concurs.
III.

Probele de concurs:

 probă scrisă – va avea loc în data de 15 Martie 2013, orele 10,00-13,00 la
sediul Liceului Teoretic Videle, interviul

va avea loc în data de 20 Martie

2013 la sediul Liceului Teoretic Videle
Fişa postului care cuprinde atribuţiile complete poate fi consultată la sediul
Liceului Teoretic Videle.
Dosarele pentru participare la concurs se pot depune la sediul Liceului Teoretic
Videle pana la data de 21.02.2013, ora 15.
Condițiile de participare la concurs, actele necesare pentru înscriere și bibliografia se
afișează la sediul Liceului Teoretic Videle și pe site-ul liceului www.liceulvidele.ro. Informații suplimentare se pot obține la secretariatul liceului sau la
telefonul 0247 455 908.
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BIBLIOGRAFIE:
1. Legea Educaţiei Naţionale (Finantarea unitatilor de invatamant
preuniversitar)
2. Legea nr. 82/24.12.1991 (republicată, actualizată) - Legea contabilităţii şi
normele de aplicare ale acesteia
3. Ordin nr. 1917/12.12.2005 privind organizarea şi conducerea contabilităţii
instituţiilor publice
4. O.U.G. 17/2004- privind utilizarea veniturilor proprii în instituţiile de
învăţământ
5. Legea 22/1969 - Ordinul nr. 5133/05.11.1997 privind angajarea
gestionarilor, HCM nr. 2230/1969
6. Legea 15/1994 - O.G. 54/1997 privind amortizarea, scoaterea din funcţiune
şi casarea mijloacelor fixe, actualizată
7. Hotărârea nr. 2139/30.11.2004, actualizată pentru aprobarea catalogului
privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe
8. OMF Nr. 2861/09.10.2009 privind inventarierea patrimoniului
9. Regulament nr. 2 din 16.02.1996 cu privire la operaţiunile cu numerar,
modificat de Circulara nr. 5 din 15.03.2004
10.O.U.G. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică
11.Ord. nr. 175/2007 pentru aprobarea Manualului operaţiunilor pentru
atribuirea contractelor de achiziţie publică.
12.OMF nr. 3512/2008 privind documentele financiar contabile
13.Ord. 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.
14.Ord. Nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale
referitoare la exercitarea C.F.P
15.O.U.G. nr. 119/1999 privind auditul public intern şi C.F.P. O.G. nr. 80/2001
privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile publice şi
instituţiile publice, aprobate cu modificări prin Legea nr. 247/2002
16.Ordinul 2281/2009 cu modificările ulterioare - privind planificarea plăţilor
la Trezorerie
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CALENDARUL
Desfăsurării concursului pentru ocuparea unui post vacant de administrator
financiar (contabil sef)

Perioada
6.02.2013

Procedura
Afisarea anuntului

7.02-21.02 2013

Depunerea dosarelor

21.02-22.02
22.02.2013

Selectia dosarelor participantilor la concurs si afisarea
rezultatelor
Depunerea contestaț iilor

23..02.2013

Afisarea rezultatelor finale după contestatii

15.03.2013
17.03.2013

Concursul pentru ocupara postului – PROBA SCRISĂ
(eliminatorie)
Afisarea rezultatelor la proba scrisă

18.03.2013

Depunerea contestaț iilor

19.03.2013

Rezolvarea contestatiilor si afisarea rezultatelor la proba scrisă

20.03.2013

INTERVIU

20.03.2013

Afisarea rezultatelor finale
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