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MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE 

      INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN TELEORMAN 

LICEUL TEORETIC 

Videle, Teleorman, Str. Republicii, nr.7,  cod.145300 

Tel:0247455908; Fax:0247455908; E-mail: gstvidele@yahoo.com 

 

ANUNŢ 

  

Liceul Teoretic din Videle, cu sediul în  Str. Republicii, nr 7, Tel./ Fax: 0247 – 455 908, organizează 

concurs pentru ocuparea a două posturi vacante cu statut contractual de executie -  Administrator Financiar I S 

(contabil sef) și Informatician M.  

 Condiţiile generale de înscriere şi participare la concurs pentru ocuparea funcţiilor, prevazute de 

HGR 286/2011 sunt urmatoarele: 

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

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;  

b) cunoaşterea limbii române , scris şi vorbit;  

c) vârsta minimă reglementată de prevederile legale (minim 18 ani împliniţi);  

d)  capacitate deplină de exerciţiu;  

e)  stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza  

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;  

f)  îndeplineşte condiţiile de studii, pentru ocuparea functiilor didactice auxiliare, conform Legii nr.1/05.01.2011 a 

educatiei nationale. 

g) candidatul nu a fost condamnat 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.  

  

Condiţii specifice pentru ocuparea postului vacant, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă 

de administrator financiar I S: 

 Studii superioare economice; 

 Vechime in specialitate și în învățământ minim 5 ani. 

 

Concursul va consta in: 
1.Proba scrisă  

Data şi ora desfăşurării: 20.04.2015, ora 09.00 

Locul desfăşurării: Sediul Liceului din Videle, str. Republicii , nr.7. 

2. Interviu 

Data şi ora desfăşurării: 22.03.2015, ora 9.00 

Locul desfăşurării: Sediul Liceului din Videle, str. Republicii , nr.7 

Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obţinut la fiecare proba fiind de : 70puncte 

 

 Bibliografia pentru ocuparea postului de Administrator Financiar I S: 

1. - Legea nr. 82/1991-Legea contabilitatii cu modificarile ulterioare; 

2. - Legea Educatiei Nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare; 

3. - Legea nr. 500/2002 privind finantele publice , modificata prin Legea 270/2013; 

4. - Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare; 

5. - Ordinul 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; 

6. - Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura 

cu gestionarea bunurilor; 
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7. - Decret nr. 209/1976 pentru aprobarea regulamentului operatiunilor de casa; 

8. - Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 

ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea 

angajamentelor bugetare si legale; 

9. - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind 

organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

10. - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 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.1917/2005; 

11. - Ordinul nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificatiei indicatorilor privind finantele publice; 

12. - Legea 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

13. - Hotararea Guvernului nr. 909/1997 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

14. - Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii 

elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor; 

15. - Ordinul 2007/2013 privind utilizarea si completarea ordinului de plata pentru Trezoreria Statului 

(OPT); 

16.  - O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitii publice, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

17. - Legea nr.53/2003- Codul muncii cu modificarile si completarile ulterioare; 

18. - Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice; 

19. - Legea nr.63/2011 privind incadrarea si salarizarea in anul 2011 a personalului didactic si didactic 

auxiliar in invatamant; 

20. - OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile invatamant.de asig.soc.de sanatate; 
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Condiţii specifice pentru ocuparea postului vacant, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă 

de informatician M: 

 Studii medii, superioare in domeniul informatic; 

Cerinţe specifice postului: 

 Competenţe în depanarea şi întreţinerea hardware şi software a calculatoarelor şi a echipamentelor 

periferice; 

 Competenţe în administrarea reţelelor de calculatoare; 

 Competenţe de operare a datelor şi de instalare şi utilizare a sistemelor de operare şi a softurilor 

educaţionale. 

Concursul va consta in: 
1.Proba scrisă  

Data şi ora desfăşurării: 20.04.2015, ora 09.00 

Locul desfăşurării: Sediul Liceului din Videle, str. Republicii , nr.7 

      2.Proba practică: cunoştinţe de operare pe calculator(Word, Excel, Access) 

Data şi ora desfăşurării: 20.04. 2015, ora 13.00 

Locul desfăşurării: Sediul Liceului din Videle, str. Republicii , nr.7 

3. Interviu  

Data şi ora desfăşurării:22.04.2015, ora 9.00 

Locul desfăşurării: Sediul Liceului din Videle, str. Republicii , nr.7 

Probele sunt eliminatorii, punctajul minim obţinut la fiecare proba fiind de : 50 

puncte 

 

Bibliografia pentru ocuparea postului de Informatician 

 

Bibiografie: 

 Reţele de comunicaţii între calculatoare  

 Reţele de calculatoare - depanare şi modernizare 

 Reţele de calculatoare - de la cablare la interconectare  

 Reţele locale de calculatoare - proiectare şei administrare  

 Windows 8 IES Special Edition 

 Microsoft Office 2007 ,2010 

 Windows XP Profesional si Vista 

 

 

 

Director, 

Prof. Simedre Florina 
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CALENDARUL CONCURSULUI: 

 

Nr. 

Crt. 

Activităţi Data 

1.  Publicarea anunţului 26 martie 2015 

2.  Depunerea dosarelor de concurs ale candidaţilor la 

Liceul Teoretic din Videle şi verificarea documentelor de 

dosar. 

27 martie – 09 aprilie 2015 

intre orele 9,00 si 15,00 

3.  Selecţia dosarelor de către membri Comisiei de 

organizare şi desfăşurare a concursului 
10 aprilie 2015 

4.  Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 10 aprilie 2015 

5.  Depunerea contestaţiei privind rezultatele selecţiei 

dosarelor 
13 aprilie 2015 intre orele 

 9,00 – 13,00 

6.  Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 14 aprilie 2015 ora 10,00 

7.  Susţinerea probei scrise si a probei practice 20 aprilie 2015 

 ora 9,00  - proba scrisă 

ora 13,00 – proba practică 

pentru informatician 

8.  Afişarea rezultatelor probei scrise si a probei practice 20 aprilie 2014 

9.  Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei 

scrise 
21 aprilie intre orele 9,00 – 

13,00 

10.  Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 21 aprilie 2015 orele 16,00 

11.  Susţinerea interviului 22 aprilie 2015, ora 9,00 

12.  Comunicarea rezultatelor după susţinerea 

interviului 
22 aprilie 2015 

13.  Depunerea contestaţiilor privind rezultatul 

interviului 
23 aprilie 2015 intre orele 9,00 

– 13,00 

14.  Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 23 aprilie 2015 orele 16,00 

15.  Afişarea rezultatului final al concursului 23 aprilie 2015 

16.  Numirea pe funcţie 24 aprilie 2015 

 

 

 

Director, 

Prof. Simedre Florina 

 


