
   

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BORLA   
JUD. SĂLAJ 
NR. 239, LOC. BORLA 
Tel. 0260-623523 
Fax. 0372-870216 

 

ANUNȚ 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR1 BORLA ORGANIZEAZĂ CONCURS 

Pentru ocuparea postului de administrator financiar debutant 0,5 normă 

-pe perioadă determinată- 

 

 

 Concursul va avea loc în data de 31.03.2015 ora 1300 la sediul unității. 

 Dosarele se depun la sediul unității până la data de 19.03.2015 între orele 900-1300 

 

Actele necesare în dosar: 

- cerere de înscriere pentru concurs 

- Curriculum vitae 

- copia după actele de studiu 

- copie după actul de identitate 

- copie carnet de muncă sau adeverință din care atestă vechimea în muncă și în 

specialitate 

- adeverință medicală care atestă starea de sănătate 

- cazier judiciar 

 

Condiții generale pentru ocuparea postului: 

- are cetățenia română, cetățenia a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 

statelor aparținând Spațiilor Economic European și domiciliul în România; 

- cunoaște limba româna scris și vorbit; 

- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

- are capacitate deplină de exercițiu; 

- are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe 

baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare 

abilitate; 

- îndeplinește condițiile de studii și condițiile specifice; 

- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, 

contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care 

împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni 

săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția 

situației în care a intervenit reabilitarea. 

 

 

Condiții specifie pentru ocuparea postului: 

- studii superioare 

- cunoștințe operare PC (Word, Excell, Edusal, Revisal, Program Contabilitate) 

- cunoștințe economice constituie avantaj 

- vechime în domeniu cel puțin 1 an 

 

Concursul constă din  3 etape : 

- selecția dosarelor de înscriere  20.03.2015 

- proba scrisă și proba practică   31.03.2015  ora 1300 

- interviu 31.03.2015  
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TEMATICA CONCURSULUI: 

Structura bugetului în instituția publică 

Contabilitatea trezoreriei instituțiilor publice 

Registre de contabilitate 

Elementele sistemului de salarizare, conform Legii privind salarizarea unitară a personalului 

plătit din fonduri publice 

Inventarierea patrimoniului 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

LEGEA EDUCAȚIEI NAȚIONALĂ 1/2011 

LEGEA-CADRU NR. 284/2010 privind salarizarea unitarăp a personalului plătit din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare 

LEGEA 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a  personalului didactic şi 

didactic auxiliar din învăţământ 

OUG 19/2012 privind aprobarea unor masuri pentru recuperarea reducerilor salariale  

ORDINUL 5559/2011 privind aprobarea Metodologiei privind efectuarea concediului de 

odihnă al personalului didactic din învățământ 

LEGEA 53/2003 CODUL MUNCII cu modificările și completările ulterioare  

LEGEA CONTABILITĂȚII NR 82/1991cu modificările și completările ulterioare 
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