
 
                                        Şcoala Gimnazială “Dimitrie A. Sturdza”  
                                        Iaşi , Str. Cetăţuia, Nr. 3                                             

Tel: 0232/229855       
                                        E-mail: contact@scoaladasturdza.ro  
                                        Nr. 181/27.01.2022 

            

ANUNȚ 

concurs de promovare în funcția de conducere pe postul contractual vacant 

de contabil șef, la compartimentul contabilitate 

 

Având în vedere prevederile art. 7 și art. 41 al. (3) din HG nr. 286/2011, cu 

modificările și completările ulterioare prin HG nr. 1027/2014, Școala Gimnazială ”Dimitrie 

A. Sturdza”, cu sediul în Iași, str. Cetățuia, nr. 3, tel: 0232/229855, anunță organizarea 

concursului pentru promovare în funcția de conducere pe următorul post vacant: 

 Contabil șef, la compartimentul contabilitate al Școlii Gimnaziale „Dimitrie 

A. Sturdza”, studii superioare economice- 1 post, perioadă nedeterminată. 

 

I. Condiții necesare de ocupare a postului: 

1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a 

statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; 

2. cunoaște limba română, scris și vorbit; 

3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

4. are capacitate deplină de exercițiu; 

5. 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; 

6. îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții 

specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; 

7. 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. 
 

II.  Condiții specifice: 

1. Studii economice superioare, absolvite cu diploma de licență 

2. Vechime în exercitarea funcției de administrator financiar de minim 1 an; 
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3. Cunoștințe obligatorii de operare programe: EDUSAL-D112, FOREXEBUG,  

ELCEB, FINANTARE.ORG;  

4. Aptitudini necesare: abilitate în organizarea timpului, sarcinilor, activității,  

abilitatea de a ține evidența, de a gestiona și de a stoca documentele aflate în 

evidența serviciului, cunoștințe de arhivare a documentelor, cunoștințe de operare 

PC MS Office: Word, Excel, etc., acuratețe, operativitate, capacitate de comunicare, 

rezistență la stres, meticulozitate. 

 

III.   Documente de înscriere: 

 

1. Cerere de înscriere ; 

2. Copia actului de identitate; 

3. Copia certificatului de naştere;  

4. Copia certificatului de căsătorie (dacă e cazul); 

5. Copii ale actelor de studii (diplomă bacalaureat, diplomă licenţă, atestate etc); 

6. Raport salariat REVISAL; 

8. Cazier judiciar; 

9. Copie carnet de muncă (dacă este cazul) 

10. Adeverințe din care să reiasă vechimea în muncă și în domeniu 

11. Adeverință care să ateste starea de sănătate (de la medicul de familie); 

12. Curriculum vitae – model European însoţit de documente justificative. 

 

Notă: Copiile solicitate vor fi însoţite de documentele în original pentru conformitate cu 

originalul. 

 

IV.   Bibliografie: 

 

 Legea Educaţiei Naţionale, Legea nr. 1/2011, actualizată 2017, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Legea nr. 53 /2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 Legea contabilitatii nr.82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare;   

 Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările si completările 

ulterioare;  
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 OMFP 923/2014 privind aprobarea Normelor metodologice referitoare la 

exercitarea CFP si modificările ulterioare si Ordinul 2332/2017; 

 Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările 

ulterioare;  

 OMFP 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea și 

conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții 

publice și instrucțiuni de aplicare a acestuia, cu modificările și completările 

ulterioare;  

 OMFP 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, publicate in 

M.Of.37/2003,cu modificarile ulterioare;  

 H.G nr. 72/2014 privind stabilirea valorii de intrare a activelor fixe la institutii 

publice;  

 O.M.F.P nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi 

efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor 

proprii;  

 HG 569/2015 norme metodologice privind decontarea cheltuielilor privind naveta 

la si de la locul de munca a cadrelor didactice si a personalului didactic auxiliar 

din invatamantul preuniversitar; 

 HG 733/2015 privind acordarea unei sume destinate decontarii cheltuielilor 

pentru achizitii de manuale scolare;  

 HG 353/2021 privind finantarea unitatilor de invatamant pe baza costului 

standard/elev cu modificarile ulterioare;  

 OMFP 2634/2015 privind documentele financiar contabile;  

 Legea 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. 

 

V. Tematica de concurs: 

1. Întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli al instituției publice; 

2. Inventarierea patrimoniului instituției publice; 

3. Exercitarea controlului financiar preventiv propriu; 

4. Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituției publice; 

mailto:contact@scoaladasturdza.ro


 
                                        Şcoala Gimnazială “Dimitrie A. Sturdza”  
                                        Iaşi , Str. Cetăţuia, Nr. 3                                             

Tel: 0232/229855       
                                        E-mail: contact@scoaladasturdza.ro  
                                        Nr. 181/27.01.2022 

5. Întocmirea execuției bugetare anuale; 

6. Surse de finanțare pentru învățământul preuniversitar; 

7. Clasificația bugetară; 

8. Venituri extrabugetare 

 
VI.  Atribuții: 

1. Proiectarea activității 

Criterii de performanţă Indicatori de performanţă 

1.1 Respectarea planurilor manageriale 

ale şcolii  

Cunoaşte planurile manageriale ale şcolii şi le respectă în vederea 

operaţionalizării eficiente a activităţii în compartimentul pe care îl 

reprezintă  

1.2 Implicarea în proiectarea activităţii 

şcolii, la nivelul compartimentului 

financiar 

1.2 Se implică nemijlocit la proiectarea activităţii din şcoală împreună 

cu directorul şcolii în vederea stabilirii necesităţilor unităţii din punct 

de vedere financiar- contabil şi al dotărilor bazei logistice şi materiale 

a acesteia  

1.3 Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în 

vigoare  

1.3.1 Se implică activ în achiziţionarea de programe software în 

domeniul legislativ;   

1.3.2 Se preocupă permanent de actualizarea bazei legislative din 

domeniul financiar – contabil şi cunoaşterea, aplicarea ei 

1.4 Folosirea tehnologiei informatice în 

proiectare  
Are abilităţi de operare PC şi le foloseşte în proiectarea activităţii  

 

2. Realizarea activității 

 

 

Criterii de performanţă Indicatori de performanţă 

2.1 Organizarea activităţilor 

2.1.1 Angajează în mod corect unitatea şcolară, alături de director, în 

orice acţiune patrimonială 

2.1.2 Întocmeşte planurile de venituri şi cheltuieli bugetare, 

extrabugetare la termenele şi în condiţiile stabilite de lege; 

2.1.3 Întocmeşte acte justificative şi documente contabile cu 

respectarea formularelor şi regulilor de alcătuire şi completare în 

vigoare; 

2.1.4 Organizează şi exercită viza de control financiar preventiv în 

conformitate cu prevederile legale; 

2.1.5 Întocmeşte împreună cu conducerea şcolii planuri de venituri şi 

cheltuieli  

2.2 Înregistrarea şi prelucrarea 

informatică periodică a datelor în 

programele de contabilitate  

2.2.1 Se preocupă permanent de înregistrarea şi prelucrarea periodică a 

datelor în programele de contabilitate; 

2.2.2 Ţine evidenţa financiar – contabilă într-o bază de date 

electronică; 

2.2.3 Organizează şi selectează din sistemul electronic naţional ( 

SEAP) produsele care se vor achiziţiona conform referatelor aprobate; 

2.2.4 Răspunde de asigurarea fluxului financiar în programul de salarii 

Edusal al MECTS conform legislaţiei în vigoare.  

2.3 Monitorizarea activităţii 

2.3.1 Urmăreşte aplicarea şi respectarea tuturor dispoziţiilor legale 

privind salarizarea şi drepturile personalului didactic, didactic auxiliar şi 

nedidactic, întocmeşte formele pentru efectuarea încasărilor şi plăţilor în 

numerar sau prin conturi bancare, pentru urmărirea debitorilor şi 

creditorilor; 

2.3.2 Înregistrează toate operaţiunile de la bugetul local si MEN (salarii 

şi cheltuieli materiale, buget de stat (burse, cheltuieli de transport, 

autofinanţare, venituri proprii etc) 

2.4 Consilierea /îndrumarea şi 

controlul periodic al personalului care 

gestionează valori materiale 

2.4.1 Primeşte, verifică, operează în fişele analitice şi sintetice obiectele 

de inventar la nivel de şcoală, surse de finanţare; 

2.4.2 Monitorizeză repartizarea  pe bază de referat de necesitate , 

materiale de întreţinere consumabile; 

2.4.3 Instruieşte şi controlează periodic personalul care gestionează  

valori materiale; 

2.4.4 Organizează inventarierea valorilor materiale  şi băneşti, 

instruieşte şi controlează personalul unităţii în vederea efectuării corecte 

a operaţiunii de inventariere  
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3. Comunicare și relaționare 

 

 

 

4. Managementul carierei și al dezvoltării profesionale 

 

2.5 Alcătuirea de proceduri 

Elaborează şi actualizează periodic proceduri operaţionale pentru 

compartimentul financiar -contabil, le aduce la cunoştinţă directorului 

unităţii şi le comunică comisiei CEAC, adaptându-le la nevoile unităţii 

şcolare. 

Criterii de performanţă Indicatori de performanţă 

3.1 Asigurarea fluxului informaţional 

al compartimentului 

3.1.1 Organizează circuitul documentelor contabile şi înregistrarea lor 

în mod cronologic şi sistematic în evidenţa contabilă; 

3.1.2 Întocmeşte dările de seamă contabile şi cele statistice, precum şi 

contul de execuţie bugetară; 

3.1.3 Fundamentează necesarul de credite având în vedere necesităţile 

unităţii 

3.2 Raportarea periodică pentru 

conducerea instituţiei 

3.2.1 Se preocupă permanent deaducerea la cunoştinţă a tuturor 

activităţilor din serviciul contabilitate la şedinţa operativă 

3.2.2 Cere avizul şi aprobarea directorului unităţii pentru toate 

propunerile privind componenţa comisiilor de recepţie pentru toate 

bunurile intrate în unitate prin dotări de la buget, din autofinanţare, 

donaţii,etc. şi a comisiei de casare. 

3.3 Asigurarea transparenţei deciziilor 

din compartiment 

Duce la îndeplinire deciziile cu privire la răspunderea materială, 

disciplinară şi administrativă a salariaţilor 

3.4 Evidenţa, gestionarea şi arhivarea 

documentelor 

Arhivează, clasează şi păstrează toare actele justificative de cheltuieli, 

documente contabile, fişele,balanţele de verificare şi răspunde de 

activitatea financiar- contabilă.  

3.5 Asigurarea interferţei privind 

licitaţiile sau încredinţările directe  

Coordonează activitatea de achiziţii conform Ord. 34/2006, Ord. 

25/2007.  

Criterii de performanţă Indicatori de performanţă 

4.1 Nivelul şi stagiul propriei pregătiri 

profesionale   

Participarea la cursuri şi programe de formare specifice postului pe 

care este încadrată; 

4.2 Formare profesională şi dezvoltare 

în carieră 

Se preocupă de propria dezvoltare profesională şi manifestă interes în 

cunoaşterea legislaţiei în vigoare 

4.3 Participarea la instrurile organizate 

de inspectorul şcolar 

Participă la cursurile de perfecţionare, instructaje, consfătuiri 

organizate de inspectoratul şcolar  

Criterii de performanţă Indicatori de performanţă 

5.1 Planificarea bugetară prin prisma 

dezvoltării instituţionale şi promovarea 

imaginii şcolii 

5.1.1 Întocmeşte lunar balanţele analitice la obiectele de inventaşi 

mijloace fixe; 

5.1.2 Verifică legalitatea trecerii pe cheltuieli a unor sume, în limitele 

de competenţă stabilite de lege 
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5. Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii 

şcolare 

 
 

6. Conduita profesională 

 

 

 

VII. Etapele concursului: 

 

1. Evaluarea dosarelor 

Depunerea dosarelor de înscriere la concurs se face până la data de 09.02.2022, ora 

12.00, la secretariatul unității școlare; 

5.2 Asigurarea permanentă a legăturii 

cu reprezentanţii comunităţii locale 

privind activitatea compartimentului 

5.2.1 Transmite în termenul stabilit toate situaţiile către Primărie şi ISJ 

şi comunică cu aceste instituţii cu privire la activitatea 

compartimentului financiar 

5.2.2 Stabileşte obligaţiile către bugetul statului şi asigură vărsarea 

sumelor respective în termenele stabilite; 

5.2.3 Efectuează demersurile pentru fondurile necesare plăţii salariilor 

şi pentru celelalte acţiuni finanţate de la bugetul de stat sau local.  

5.3 Îndeplinirea altor atribuţii dispuse 

de şeful ierarhic superior şi/sau 

directorul, care pot rezulta din 

necesitatea derulării în bune condiţii a 

atribuţiilor aflate în sfera sa de 

responsabilitate  

5.3.1 Urmăreşte încadrarea strictă în creditele aprobate pe toate 

coordonatele clasificaţiei bugetare; 

5.3.2 Verifică statele de plată , indemnizaţiiile de concediu de odihnă, 

concediu medical, statele de plată a burselor,etc. 

5.3.3 Întocmeşte lunar, balanţa sintetică de verificare pe solduri şi 

rulaje , pe surse de finanţare; 

5.3.4 Primeşte şi execută formele de poprire  şi asigură realizarea 

titlurilor executorii în condiţii legale; 

5.3.5 Valorifică, centralizează listele de inventar anuale ale 

patrimoniului 

5.3.6 Preia listele de casare de la gestionari, le centralizează şi le 

transmite ISJ  

5.4 Respectarea ROI, normelor şi 

procedurilor de sănătate şi securitate a 

muncii, de PSI şi ISU pentru toate 

tipurile de activităţi desfăşurate în 

cadrul unităţii de învăţământ.  

5.4.1 Respectă prevederile ROI  

5.4.2 Respectă normele de sănătate şi securitate în muncă din unitate, 

PSI, ISU.  

Criterii de performanţă Indicatori de performanţă 

6.1. Manifestarea atitudinii morale și 

civice (limbaj, ținută, respect, 

comportament).  

6.1. Manifestarea atitudinii morale și civice (limbaj, ținută, respect, 

comportament). 

6.2.Respectarea și promovarea 

deontologiei profesionale.  
6.2.Respectarea și promovarea deontologiei profesionale.  
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2. Proba scrisă -constă în testarea cunoștințelor teoretice ale candidatului în 

vederea promovării în funcția pentru care candidează 

Proba scrisă se va desfășura în data de 17.02.2022, ora 12, la sediul unității școlare; 

3. Interviu- în cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația 

candidaților 

Interviul se va desfășura în data de 18.02.2022, ora 15.00, la sediul unității școlare. 

  

VIII. Graficul de desfăşurare a concursului:  

 

            Dosarele de înscriere se depun personal, la secretariatul Școlii Gimnaziale ”Dimitrie A. 

Sturdza” Iași, iar concursul se va desfăşura conform graficului de mai jos: 

 

Etapa de concurs Data / perioada 

Depunere dosare Până la data de 09.02.2022, ora 12 

Afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor 10.02.2022, ora 10 

Depunerea contestațiilor după selecția dosarelor Până la data de 10.02.2022, ora 14 

Afișarea rezultatelor la contestațiile pentru selecție dosare  11.02.2022, ora 12 

Proba scrisă 17.02.2022, ora 12 

Afişarea rezultatelor probei scrise 17.02.2022, ora 17 

Depunerea contestaţiilor la proba scrisă Până la data 18.02.2022, ora 10 

Afișarea rezultatelor la contestațiile pentru proba scrisă 18.02.2022, ora 14 

Interviu 18.02.2022, ora 15 

Afişarea rezultatelor interviului 18.02.2022, ora 17 

Depunerea contestaţiilor la interviu 21.02.2022, ora 10 

Afișarea rezultatelor la contestațiile pentru interviu 21.02.2022, ora 14 

Afișarea rezultatelor finale 21.02.2022, ora 16 

 

IX. Dispoziţii finale:  

 

Sunt declarați admiși la proba scrisă/interviu, candidații care au obținut minim 70 de 

puncta din maximul de 100 puncte/ probă. 

Participă la următoarea probă a concursului numai candidații declarați ”admiși” la 

proba precedent. 
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Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la probele de 

concurs 

Informaţii suplimentare se pot obţine în zilele lucrătoare, telefonic, la nr. 0232/229855 

sau personal de la secretarul șef al Școlii Gimnaziale ”Dimitrie A. Sturdza” Iași, în intervalul 

orar 9.00 – 14.00. 

 

 

Director, 

Prof. Mocanu Elena 
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