
  MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE 
  COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE BALS” ADJUD 

                                 Str. Republicii, Nr. 107, jud. Vrancea 
                                Tel. 0237 640681      Fax 0237 643921    
                                e-mail: gsaadjud@yahoo.com             

 
ANUNŢ 

 
Colegiul Tehnic „Gheorghe Balș” organizează, la sediul său din localitatea Adjud, str. 

Republicii, nr. 107, județul Vrancea, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractual 
vacante: 

• administrator financiar I (S) – 1 normă, ; 

• administrator patrimoniu II (S) – 1 normă. 
în baza H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidații trebuie să îndeplinească următoarele 

condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 
din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare: 

• are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; 

• cunoaște limba română, 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 eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate; 
• îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit 

cerințelor postului scos la concurs; 
• 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. 

 
Denumirea postului: Administrator financiar grad I S –1 normă vacant – perioadă 

nedeterminată. 
Condiţii specifice pentru ocuparea postului de administrator financiar  stabilite conform 

fișei postului: 
 

• studii superioare de lungă durată/ studii universitare de licenţă şi masterat 
în domeniul economic, financiar-contabil; 

• vechime în muncă și în specialitatea studiilor necesară ocupării postului: 
minimum 9 ani; 

• cunoştinţe de operare PC 
• cunoştinţe de utilizare a softurilor specifice activităţii din sectorul financiar-

contabil; 
 

Denumirea postului: Administrator patrimoniu grad II S – 1 normă vacant – perioadă 
nedeterminată. 

 
Condiţii specifice pentru ocuparea postului de administrator patrimoniu  stabilite conform 

fișei postului: 
 

• Studii superioare de inginer/subinginer sau economist. 
• Vechimea in munca minim 5 c(cinci) ani; 
• Abilități de operare pe calculator (Word, Excel); 
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• Cunoștințe utilizare platformă SICAP; 
• Spirit organizatoric; 
• Abilități de comunicare, relaționare și de lucru în echipă; 
• Capacitate de gestionare a timpului și priorităților (în condiții de stres); 
• Disponibilitate pentru program de lucru flexibil; 

 
Dosarul de concurs va conţine următoarele documente: 
 

a. cerere de înscriere la concurs adresată directorului Colegiului Tehnic „Gheorghe Balș” 
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit 

legii, după caz; 
c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor; 
d. copie a carnetul de muncă și/sau raport salariat din Revisal sau, după caz, 

adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în pr ofesie şi/sau în specialitatea 
studiilor; 

e. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale 
care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 

f. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu 
cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al 
candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; 

g. declaraţia de consimtământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
(tipizatul se poate ridica de la secretariatul școlii); 

h. certificatului de integritate comportamentala. 
i. curriculum vitae; 

Adeverinţa care atestă starea de sănătate va conţine, în clar, numărul, data, numele 
emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 

Actele prevăzute la punctele b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării 
conformităţii copiilor cu acestea. 

Dosarul trebuie să cuprindă toate documentele în ordinea enumerată mai sus. 
 
ETAPE stabilite pentru concurs: 
Pentru înscrierea la concurs, candidații pot depune dosarul de concurs în perioada 

12.04.2021-23.04.2021, în intervalul orar 08.00-16,00 la secretariatul unităţii şcolare, din strada 
Republicii, nr.107, Adjud, județul Vrancea. 

Calendarul de concurs este comun pentru ambele posturi și constă în: 
• selecția dosarelor – proba eliminatorie 
• proba scrisă  
• proba practică  
• proba de interviu  

Candidaţii care nu obţin minimum 70 puncte la fiecare probă nu pot participa la proba 
următoare. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la fiecare probă. 
Se consideră admişi candidaţii care au obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au 
concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar. 

Rezultatele de la proba scrisa pot fi contestate in intervalul afișat în grafic. 
Informații suplimentare se pot obține la secretariatul unității – telefon 0237/640681, e-mail: 

gsaadjud@yahoo.com. 
 

GRAFICUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI 
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1. Depunerea dosarelor la secretariatul școlii în perioada: 12.04.2021-23.04.2021, zilnic, între orele 
10:00-14:00; 
2. Selecția dosarelor depuse: 26.04.2021 
3. Afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor depuse: 26.04.2021, ora 11:00. 
4. Depunerea contestațiilor în urma selecției dosarelor depuse: 26.04.2021, între orele 12:00-14:00. 
5. Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse: 27.04.2021, ora 10:00. 
6. Susținerea probei scrise: 05.05.2021, ora 9:00. 
7. Afișarea rezultatelor probei scrise: 05.05.2021, ora 14:00. 
8. Depunerea contestațiilor în urma susținerii probei scrise: 05.05.2021, între orele 15:00-17:00. 
9. Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse: 05.05.2021, ora 19:00. 
14. Susținerea probei practice: 06.05.2021, ora 09:00. 
15. Afișarea rezultatelor în urma probei practice: 06.05.2021, ora 14:00. 
16. Depunerea contestațiilor în urma susținerii probei practice: 06.05.2021, între orele 15.00-17.00. 
17. Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse: 06.05.2021, ora 19.00. 
14. Susținerea interviului: 07.05.2021, ora 09:00. 
15. Afișarea rezultatelor în urma susținerii interviului: 07.05.2021, ora 14:00. 
16. Depunerea contestațiilor în urma susținerii interviului: 07.05.2021, între orele 15.00-17.00. 
17. Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor depuse: 07.05.2021, ora 19.00. 
18. Afișarea rezultatelor finale: 08.05.2021, ora 10:00. 
 

 
 
Tematica pentru concurs 
 
Pentru administrator financiar 

• Organizarea contabilităţii la unităţile de învăţământ, respectiv înregistrările contabile 
şi documentele în baza cărora se fac acestea, privitor la: 

o Contabilitatea activelor fixe; 
o Inregistrarea amortizării; 
o Inchiderea conturilor şi stabilirea rezultatului patrimonial; 
o Contabilitatea decontărilor cu personalul; 
o Contabilitatea materialelor de natura obiectelor de inventar; 
o Operaţiuni privind decontările cu furnizorii; 
o Conturi la trezoreria statului şi bănci. 

• Inventarierea patrimoniului instituţiilor publice; 
• Documente justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate şi păstrarea 

lor; 
• Angajarea, lichidarea, ordonantarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice precum 

şi 
• organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale; 
• Finanţarea şi baza materiala a învăţământului preuniversitar; 
• Exercitarea controlului financiar preventiv; 
• Achiziţia directă, licitaţia deschisă şi licitaţia restrânsă. 

 
Pentru administrator patrimoniu 
 

• Organizarea si functionarea unitatilor de invatamant preuniversitar, personalul 
unitatilor de invatamant, raspunderea disciplinara a personalului; 
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• Structura, organizarea si responsabilitatile personalului didactic auxiliar si nedidactic, 

compartimentul administrativ – organizare si responsabilitati; 
• Norme privind organizarea si efectuarea inventarierii; 
• Atributiile principale ale gestionarului, conditii privind angajarea gestionarilor, 

raspunderea penala si civila a gestionarului; 
• Norme generale de intocmire si utilizare a documentelor financiar contabile; 
• Norme specifice de utilizare a documentelor financiar-contabile; 
• Elemente obligatorii pe care trebuie sa le contina documentele financiar-contabile 
• Modul de realizare a achizitiilor publice, procedure de atribuire a contractelor de 

achizitie publica; 
• Obligatiile angajatorilor, obligatiile lucratorilor privind securitatea si sanatatea in 

munca; 
• Evenimente (comunicarea, cercetarea, inregistrarea si raportarea evenimentelor 

privind securitatea si sanatatea in munca); 
• Comitetul de securitate si sanatate in munca (conf. Codului Muncii); 
• Raspunderea patrimoniala ( conf. Codului Muncii); 
• Dispozitii generale, obligatii privind apararea impotriva incendiilor; 
• Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor. 

 
Bibliografie concurs  
 
Administrator financiar 

• Legea 1/2011-Legea educaţiei naţionale cu modificările și completările ulterioare; 
• Regulamentul – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ 
• preuniversitar, aprobat prin Ordinului ministrului educației naționale 5079/31.08.2016, cu 

modificările și completările OMEN nr. 3027/22.01.2018; 
• H.G. nr. 951/2017 privind acordarea burselor profesionale; 
• Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților 

publice (structura si formatul procedurilor); 
• Legea contabilităţii 82/1991, cu modificările și completările ulterioare; 
• Legea 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare; 
• Legea 273/29.06.2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 
• Ordinul nr. 1139/2015 privind modificarea şi completarea ordinului ministrului finanţelor 

923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea 
controlului finciar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele 
care desfaşoară activitatea de control financiar preventiv propriu; 

• Legea 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în 
legatură cu gestionarea bunurilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Decret nr. 209/1976 pentru aprobarea regulamentului operaţiunilor de casă; 
• 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 şi completările ulterioare; 

• Ordinul Ministrului Finanţelor Publice 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice 
privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

• Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2021/2013 pentru modificarea si completarea 
Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice. 
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• Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate 

prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1917/2005; 
• Ordinul nr. 1954/2005 pentru aprobarea clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
• Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi 

necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
• Hotararea Guvernului nr. 909/1997 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si necorporale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Ordinul nr. 2861/2009 privind aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor; 

• Legea nr. 98/19 mai 2016 privind achizitiile publice; 
• Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 
• OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate; 
• Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 629/2009 privind întocmirea şi depunerea 

situaţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 
• Ordinul nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuţia bugetelor 

de venituri şi cheltuieli ale unor instituţii publice, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
Administrator de patrimoniu 

• LEGEA nr.1/2011 Legea educatiei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
• ORDIN M.E.N nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare si 

functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, cu modificările și completările OMEN 
nr. 3027/22.01.2018; 

• HOTARAREA Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metrodologice de aplicare 
a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din 
Legea nr.98/2016 

• LEGEA nr. 22/1969, modificata si completata prin Legea 54/1994 privind angajarea 
gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor 
agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

• LEGEA nr. 53/2003, Codul Muncii cu modificarile si completarile ulterioare; 
• LEGEA nr. 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare; 
• LEGEA nr. 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
• HOTARAREA Guvernului nr.1425 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006; 
• LEGEA nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si completarile 

ulterioare; 
• LEGEA nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
• Ordin Administratie Publica nr. 600/2018, privind aprobarea Codului controlului intern 

managerial al entitatilor publice; 
• Hotararea Guvernului nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe; 
• Ordinul M.F.P nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 
• Ordinul M.F.P nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii. 
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Relații suplimentare la secretariatul Colegiului Tehnic „Gheorghe Balș”, telefon 0237640691, 
                    persoana de contact: Pușcaș Gabriela 
 
Concursul va avea loc la sediul școlii: Str. Rrepublicii, nr. 107, Adjud, județul Vrancea, conform 

graficului mentionat. 
 
 
Director, 
 Prof. ing. Bîrlă Maria 
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