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ANUNŢ  

Colegiul Naţional Economic Gheorghe Chiţu Craiova organizeaza concurs /examen 
pentru ocuparea postului contractual de executie, categoria personal didactic auxiliar: 

1. Un post contabil/administrator fînanciar ,1 normă, post vacant contractual pe durată  
nedeterminată. 
Conditii specifice pentru participare la concurs pentru postul de 

contabil/administrator financiar: 
• studii superioare economice 
• experienţă  în proiecte cu finanţare externă  (constituie avantaj) 
• cunoştinţe obligatorii de operare programe: EDUSAL, e-licitaţie.ro, FOREXEBUG, 

PATRIVEM, SEAP şi programe de contabiiitate bugetară  

Dosarul de înscriere la concurs va conţine următoarele documente: 
a)cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice 
organizatoare, în care se vor menţiona actele cuprinse în dosarul de înscriere; 
b)copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa 
caz; 
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea 
unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale 
postuiui solicitate de autoritatea sau institutia publica; 
d) copia carnetului de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in 
meserie si/sau in specialitatea studiilor, in copie; 
e)cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-1 
faca incompatibil cu functia pentru care candideaza; 
g)adeverinţă  medicală  care să  ateste starea de sănătate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 
luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre 
unitatile sanitare abilitate; 
h) ccrtificatul dc intcgritate comportamentală  din care să  reiasă  că  nu s-au cornis infracţ iuni 
prevăzute la art. l alin. (2) din Legea iir. l 1 8/201 9 privind Registrul naţ ional automatizat cu 
pr.s. r. 	psi- i Car 	 ir ICţ Lr 	 d. 	pic1are 	Lfl(r plCfll1e 	I.1 	lpr 

minorilor. precurn ş i pcntru completarca Legii nr. 76!20()8 privind organizarea şi funcţionarea 
Sisteiiiului Naţionai dc Date Gcnetice Judic.iare. cu  moditicările ulterioare. pentru candidaţ ii 
inscriş i pentru posturile diii cadrul sistemului de învăţământ. sănătate sau protccţie socială. 



INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ 
COLEGIUL ECONOMIC GHEORGHE CHIŢU CRAIOVA 

Strada Brestei nr. 10, Cod poştal 200420 
Tel: 0351/804904, 0351804905, Fax: 0251414191 

E-MAIL: cne2chituvahoo.com, WEB: www.cneachitu.ro   

MINSTERUL 
EDUCAŢIEI 

     

precum şi orice entitate pubiică  sau privată  a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, 

persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau aite categorii de persoane vulnerabile ori care 
presupune examinarea fizică  sau evaluarea psihologică  a unei persoane; 
i) cazier fiscal; 
j)recomandare de la ultimul loc de muncă/ studii 
k) curriculum vitae în format EUROPASS. 

Adeverinţa care atestă  starea de sănătate să  conţină, în clar, numărul de înregistrare, data, 

numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, 

care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că  nu are antecedente penale, are 

obligaţia de a complete dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până  la 

data desfăşurării primei probe a concursului. 
Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării 

conformităţii copiilor cu acestea. 

Conditii generale de ocupare a postului sunt cele prevăzute de Art. 3 diIl 

Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de 
promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din 
sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr. 1336/2022, cu modificările şi 
completările ulterioare: 

a)are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania; 
b)cunoaste limba romana, scris si vorbit; 
c)are varsta minima reglementata de prevederile legale; 
d)are capacitate deplina de exercitiu; 

e)are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza 
adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate; 
f)indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit 
cerintelor postului scos la concurs; 

g)nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra 
statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea 
jutitici, dc fai ori a unor faptc dc coruptic sau a unci infractiuni savarsitc cu intcntie, care ar 
face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea. 
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NOTĂ: 
Conform HG 1336/2022 sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care 

au obţinut minim 50 de puncte la probele scrisă  si practică. 

Documentele vor fi aduse îndosariate în ordinea menţionată  într-un 
dosar cu şină, nerespectarea ordinii precum i lipsa unor documente dintre 
cele specificate la dosarul de înscriere duce la respingerea acestuia; 

PREŞEDINTE COMISIE CONCURS, 

Prof. dr. IFT Ov DUMITRU 
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CALENDARUL CONCURSULUI 
Concursul se va desfaşura la sediul Colegiului Naţional Economic ,,Gheorghe Chiţu, str. Brestei, nr. 

1 0, Craiova, conform următorului calendar: 

Nr.crt. Etapa de concurs Data/ Perioada Observaţii 
Depunerea dosarelor 2 1 .02.2023-06.03.2023 La secretariatul 

unităţll în 
intervalul orar 
1200_1400  cu 
excepţia zilelor 
de repaus 
săptămânal 

2.  Selecţia dosarelor 07.03.2023 
Afişarea rezultatelor în urma selecţiei 
dosarelor 

08.03.2023, până  la ora 
1 500 

Pagina WEB şi 
avizierul unităţii 

Depunere contestaţii Până  Ia data de 
09.03.2023, ora 12°° 

La sediul unităţii 

Afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor 
depuse la etapa de selecţie a dosarelor 

09.03.2023, ora 15°° Pagina WEB şi 
avizierul unităţii 

3.  Proba scrisă  13.03.2023, ora 9°° La sediul unităţii 
Afişarea rezultatelor la proba scrisă  13.03.2023, ora 12°° Pagina WEB şi 

avizierul unităţii 
Depunerea contestaţiilor în urma 
rezultatelor probei scrise 

13.03.2023, între orele 
1 2- 1 400 

La sediul unităţii 

Afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor 
depuse la proba scrisă  

13.03.2023, ora 16°° Pagina WEB şi 
avizierul unităţii 

4.  Proba practică  14.03.2023, ora 9°° La sediul unităţii 
Afişarea rezultatelor la proba practică  14.03.2023, ora 12°° Pagina WEB şi 

avizierul unităţii 
Depunerea contestaţiilor în urma 
rezultatelor probei practice 

14.03.2023, între orele 
1 2°°- 1 4°° 

La sediul unităţii 

Afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor 
depuse la proba practică  

14.03.2023, ora 1 5°° Pagina WEB şi 
avizierul unităţii 

5.  Proba de interviu 15.03.2023, ora 900 La sediul unităţii 
Afişarea rezultatelor la proba de interviu 15.03.2023, până  la ora 

1200 
Pagina WEB şi 
avizierul unităţii 

Depunerea contestaţiilor în urma 
rezultatelor probei de interviu 

1 5.03.2023,până  la ora 
1 4°° 

La sediul unităţii 

Afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor 15.03.2023, ora 15°° Pagina WEB şi 
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depuse Ia proba de interviu avizierul unităţii 
6. Afişarea rezuitatelor finale 15.03.2023, ora 1500  Pagina WEB şi 

avizierul unităţii 

Dosarele de concurs se vor depune la secretariatul Colegiului Naţional Economic 
Gheorghe Chiţu din Craiova, str. Brestei, nr. 10. 

Pentru informatii suplimentare puteti sa ne contactati la telefon 0351/804904. 

DIRECTOR 
Prof. dr.ii1 Iftimov 	i itru 



Bibliografie concurs:  

Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

Legea nr. 500/2002 a finanţelor pubiice, cu modificările şi completările ulterioare 

• şi Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările 

ulterioare; 

• Legea 319/2006 a securităţii i sănătăţii în muncă  actualizată; 

• Ordinul nr 1139/2015 privind modificarea si completarea ordinului Ministrului 

Finanţelor 923/2014 pentru aprobarea Normelor Metodologice generale referitoare 

la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme 

profesionale pentru persoanele care desfă oară  activitatea de control financiar 

preventiv propriu, republicată; 

• Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi 

răspunderea in legătura cu gestionarea bunurilor, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

• Legea 263/2010 privind sistemul unitarde pensii publice 

• Legea 1/201 1 a Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, CAP 

vlll - Finanţarea şi baza materială  a învăţământului preuniversitar 

• Decret nr 209/1976 pentru aprobarea regulamentului operaţiunilor de casa; 

• O.M.F.P. 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, publicate 

în M.Of. 37/2003 cu completările şi modificările ulterioare- Ordin ALOP actualizat 

2017; 

• Ordinul Ministrului Finanţelor Publice 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 cu 

modificările şi completările ulterioare; 

• Ordin 2021/2013 - pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice 

privind organizarea şi conducerea contabilitătii institutiilor publice. Planul de conturi 
pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin 

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005; 

• O.U.G. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările.ulterioare; 

• O.G. 1 1 9/1 999 privind controlul intern şi controlul financiar pventi;-fubiicâtă  



• Ordinul nr 1954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele 

publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

• Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor Metodologice generale referitoare 

la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme 

profesionale pentru persoanele care desfă oară  activitatea de control financiar 

preventiv propriu, actualizat; 

• Hotărârea nr. 30/2018 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 

72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului 

standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază  a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat, care se asigură  din bugetul de stat, din sume defalcate din 

T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

• ORDIN nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern 

managerial al entităţilor publice 

• Legea nr 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi 

necorporale, cu modificările şi completările ulterioare; 

• LEGE Nr. 250/2016 din 17 decembrie 2016 privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă  a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă  a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-

bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative 

• LEGE-CADRU Nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice 

• H.G. nr. 72/2014 privind stabilirea valorii de intrare a activelor fixe la instituţii 
p u b l i ce 

• 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 - Titlul 

11 —Contractul individual de muncă  

• Leqea nr 284/2010 privind salarizarea unitară  a personalului plătit din fonduri 
p u b J i ce; 

• Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, modificările şi completările ulterioare 

• OMFP 2634/201 5 privind documentele financiar contabile 



• OMFP nr3192/2019 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului 

finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor 

module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de 

raportare - Forexebug 

• OMECTS 5576/2011 criterii generale de acordare a burselor elevilor din 

învăţământul preuniversitar 

• Legea 85/2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din 

învăţâmânt 

• OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate; 

• OUG nr. 20/2016 pentru modificarea si compietarea Ordonantei de urqentă  a 

Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului piătit din fonduri publice în 

anul 2016, prorogarea unor termene, precum i unele măsuri fiscal-bugetare i 

pentru modificarea i completarea unor acte normative 

• H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea i duratele 

normale de functionare a mijloacelor fixe cu modificările şi completările ulterioare; 

• H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru 

din Leqea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

• H.G. 569/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind decontarea 

cheltuielilor pentru naveta la si de Ia locul de muncă  a cadrelor didactice i a 

personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat 

• Ordinul nr 720/2014 pentru aprobarea normelor metodologice privind execuţia 

bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice cu modificările şi 
completările ulterioare. 



.:, 

UL 

Tematică  pentru concurs:  

1. Organizarea contabilităţii la unităţile de învăţământ, respectiv înregistrările 

contabile şi documentele în baza cărora se fac acestea, referitor la operaţiunile 

specifice instituţiei de învăţământ: 

• 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 piata 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, licitaţia restrânsă  şi operaţiuni SEAP; 

8. Cunoaşterea prevederilor referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă. 
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ERATĂ  

În rândul 1 1 din ANUNŢ  cuvântul PATRIVEM se va citi 
PATRIMVEN. 

PREŞED1NTE COMISIE CONCURS, 
Prof.dr.ing. IFTIMOV DUMITRU 

/ 	s 

: 


