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ANUNŢ
Şcoala Gimnazială nr.1 Ghidigeni, judeţul Galaţi scoate la concurs 0,25 norme post vacant
contabil şef.
Condiţii generale de participare la concurs:
a) Are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European cu domiciliul în România;
b) Cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) Are vârsta minimă prevăzută de normele în vigoare;
d) Are capacitate deplină de exerciţiu;
e) 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;
f) Îndeplineşte condiţiile de studii şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor postului scos la concurs;
g) 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 de participare la concurs sunt:
Studii superioare economice absolvite cu diplomă de licenţă;
Vechime minimă în specialitatea studiilor absolvite – 2 ani,
Cunoaşterea teoretică a legislaţiei fiscale;
Cunoştinţe privind contabilitatea cheltuielilor şi veniturilor bugetare;
Cunoştinţe de operare PC.
Dosarul de concurs conţine următoarele documente:
a) Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului şcolii;
b) Actul de identitate (copie +original);
c) Documente care să ateste nivelul studiilor şi îndeplinirea condiţiilor specifice postului (acte de
studii copii+original);
d) Carnetul de muncă sau adeverinţe care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în
specialitatea studiilor (original+copie);
e) Cazierul judiciar;
f) Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate eliberată cu cel mult 6 luni anterior
derulării concursului de către medicul de familie sau de o unitate sanitară abilitată (format
standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);
g) Curriculum vitae.
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Calendarul de desfăşurare a concursului:
Depunerea dosarului de concurs: 12.02. – 15.02.2018
Selectarea dosarelor depuse: 16.02.02.2018
Afişarea rezultatului selectării dosarelor: 16.02.2018
Proba scrisă: 22.02.2018, orele 1000 - 1300
Interviu: 23.02.2018, orele1000
Afişarea rezultatelor: 23.02.2018, orele 1100
Depunerea contestaţiilor: 23.02.2018, orele 1100 - 1200
Soluţionarea contestaţiilor: 23.02.2018, orele 1200 - 1500
Afişarea rezultatelor finale: 23.02.2018, orele 1600

Bibliografie:
- Legea contabilităţii nr.82 / 1991, republicată;
- Legea Educaţiei Naţionale – Legea nr.1 / 2011, actualizată;
- Legea bugetului de stat pe 2018 – Legea nr.2 / 2018;
- Legea nr.53 din 24.01.2003, republicată;
- Legea nr.153 / 28.06.2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările și completările ulterioare;
- OMF nr.2861 / 09.10.2009 privind inventarierea patrimoniului;
- O. nr. 80 / 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei
publice şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea finanţelor publice nr.500 / 2002, cu modificările ulterioare;
- Legea nr.273 / 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- O.M.F.P. nr.1917 / 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi
conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi
instrucţiunile de aplicare a acestuia;
- O.M.F.P. nr.2861 / 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
- Hotărârea nr.2139 / 30.11.2004, cu modificările ulterioare, pentru aprobarea catalogului privind
clasificarea şi duratele normelor de funcţionarea mijloacelor fixe;
- HG nr.538 / 2001, actualizată privind aprobarea normelor metodologice pentru finanţarea
învăţământului preuniversitar de stat;
- HG nr. 1860 / 2006 referitoare la drepturile băneşti pe perioada delegării, cu modificările ulterioare;
- Decret nr.209 / 1976 privind Regulamentul operaţiunilor de casă;
- OG nr.119 / 1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv,republicată,cu
modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul ministrului finanţelor publice nr.923 / 11.07.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice
generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, republicat;
- HG nr.844 / 2008 privind stabilirea cuantumului de burse pentru elevi;
- Ordinul ministrului finanţelor publice 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 modificările ulterioare;
- Legea nr. 98 / 19.05.2016 privind achiziţiile publice,
- Hotărârea Guvernului nr.395 / 02.06.2016 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică /acordului-cadru din Legea nr.98 / 2016
Persoana de contact:
Matei Luminiţa, tel: 0740247519
Reprezentant legal:
NEAGU CLAUDIU COSMIN - director

