
 

ANUNȚ 

 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian, nr. 97, jud. Vâlcea, 
conform prevederilor H.G. nr. 286/2011, modificată și completată de H.G. nr. 1027/2014, organizează concurs pentru 
ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a postului de administrator financiar; 

 
 

I. Pentru a ocupa postul, persoana trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 
1. Condițiile generale de participare la concurs: 

 
a) are cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic 

European și domiciliul în România; 
b) cunoaște limba română, scris și vorbit; 
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
d) are capacitate deplină de exercițiu; 
e) 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; 
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice, potrivit cerințelor postului scos la concurs; 
g) 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. 
 

2. Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale 
pentru postul de administrator financiar sunt: 
 

a) studii economice superioare; 
b) vechime în specialitate de minimum 5 ani. 

 
 



 
 

TEMATICA DE CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTULUI  VACANT DE   
ADMINISTRATOR FINANCIAR 

 
1. Organizarea contabilităţii la unităţile de învăţământ, respectiv înregistrările contabile şi documentele în baza cărora se fac acestea, 

referitor la:  

• Contabilitatea activelor fixe; 

• Înregistrarea amortizării; 

• Închiderea conturilor şi stabilirea rezultatului patrimonial; 

• Contabilitatea decontărilor cu personalul; 

• Contabilitatea materialelor de natura obiectelor de inventar; 

• Operaţiunile privind decontările cu furnizorii; 

• Operaţiunile privind decontările cu clienţii; 

• Conturi la Trezoreria Statului şi bănci. 

2. Inventarierea patrimoniului instituţiilor publice 

3. Documente justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate şi păstrarea lor 

4. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice precum şi organizarea, evident şi raportarea 
angajamentelor bugetare şi legale 

5. Finanţarea şi baza materială a învăţământului preuniversitar 

6. Exercitarea controlului financiar preventiv 

7. Achiziţia directă, licitaţia deschisă şi licitaţia restrânsă. 

 



 

Bibliografia concursului pentru ocuparea postului de 
ADMINISTRATOR  FINANCIAR 

 
• Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
• Legea nr. 500/2002 a finanţelor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
• Legea Educaţiei Naţionale nr 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare; 
• Ordinul nr 1139/2015 privind modificarea si completarea ordinului Ministrului Finanțelor 923/2014 pentru aprobarea 

Normelor Metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme 
profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu; 

• Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea in legătura cu gestionarea 
bunurilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Decret nr 209/1976 pentru aprobarea regulamentului operațiunilor de casa; 
• OMFP 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 completările 
şi modificările ulterioare; 

• Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi 
conducerea contabilității instituțiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Ordin 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. 1.917/2005; 

• Legea 98/2016 privind achizițiile publice; 
• Ordinul nr 1954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
• Legea nr 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
• OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura 

activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 
• Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare; 
• Legea nr 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; 
• OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate; 
• Ordinul nr 629/2009 privind întocmirea şi depunerea situațiilor publice cu modificările şi completările ulterioare; 



• Ordinul nr 720/2014 pentru aprobarea normelor metodologice privind execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale 
instituțiilor publice cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Școlii Gimnaziale Nr.4, cu sediul în Mun. Râmnicu Vâlcea, Str. Calea lui 

Traian, nr. 97, jud. Vâlcea, telefon 0350416709, persoana de contact secretar STUPARU ELENA.  
 
                                       
 
 
 
 

DIRECTOR, 
Prof. GLOMNICU CORINA 

 


