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  Nr3115/23.12.2022 

ANUNȚ ANGAJARE 

LiceulTehnologic “Căpitan Nicolae Pleşoianu”cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str. 

Gabriel Stoianovici, nr. 5, județul Vâlcea, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe 

perioadă nedeterminata a funcției contractuale de execuție, vacante: 

 Denumirea postului – Administrator financiar S I - post vacant contractual, pe 

perioadă nedeterminată. 

 Număr posturi: 0.5 normă 

 Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției din Râmnicu Vâlcea, str. Gabriel 

Stoianovici, nr. 5 în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului. Conform 

art. 35  din HG nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 

organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit 

din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de 

concurs care va conține următoarele documente: 

   a) formular de inscriere la concurs, conform modelului de la secretariat ; 

   b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit 

legii, aflate in termen de valabilitate; 

   c) copia certificatului de casatorie sau a altui document prin care s-a realizat 

schimbarea de nume, dupa caz; 

   d) copiile documentelor care atesta nivelul studiilor si ale altor acte care atesta 

efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta 

indeplinireaconditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia 

publica; 

   e) copia carnetului de munca, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada 

lucrata, care sa ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor solicitate pentru 

ocuparea postului; 

f) certificat de cazier judiciar sau, dupa caz, extrasul de pe cazierul judiciar; 

g) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatatecorespunzatoare, eliberata de 

catre medicul de familie al candidatului sau de catreunitatile sanitare abilitate cu cel mult 

6 luni anterior derularii concursului; 

   h) certificatul de integritate comportamentala din care sa reiasa ca nu s-au comis 

infractiuniprevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national 

automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de exploatare a 

unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 76/2008 

privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu 

modificarile ulterioare, pentru candidatiiinscrisi pentru posturile din cadrul sistemului de 

invatamant, sanatate sau protectie sociala, precum si orice entitate publica sau privata a 

carei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane in varsta, persoane cu 

dizabilitati sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea 

fizica sau evaluarea psihologica a unei persoane; 

 i) curriculum vitae, model comun european. 

Adeverinta care atesta starea de sanatatecontine, in clar, numarul, data, numele emitentului 

si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sanatatii. 

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-e) se prezintă însoțite de documentele originale 

pentru a fi certificate cu mențiunea ”conform cu originalul”. 

Toate documentele enumerate mai sus sunt obligatorii pentru înscrierea la concurs. 

Lipsa unui sau mai multor documente duce la respingerea dosarului de concurs!!! 
 



 Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să 

îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 15 din HG nr. 1336/2022 pentru 

aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului 

contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice 

a) are cetatenia romana sau cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat 

parte la Acordul privind Spatiul Economic European (SEE) sau cetateniaConfederatieiElvetiene;  

 b) cunoaste limba romana, scris si vorbit; 

 c) are capacitate de munca in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

d) are o stare de sanatatecorespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza 

adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate; 

    e) indeplinesteconditiile de studii, de vechime in specialitate si, dupa caz, alte conditii 

specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs; 

f) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra 

securitatiinationale, contra autoritatii, contra umanitatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, 

infractiuni de fals ori contra infaptuiriijustitiei, infractiunisavarsite cu intentie care ar face o 

persoana candidata la post incompatibila cu exercitarea functiei contractuale pentru care 

candideaza, cu exceptiasituatiei in care a intervenit reabilitarea; 

g) nu executa o pedeapsa complementara prin care i-a fost interzisa exercitarea dreptului de 

a ocupa functia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfasura activitatea de care s-a folosit 

pentru savarsireainfractiunii sau fata de aceasta nu s-a luat masura de siguranta a interzicerii 

ocuparii unei functii sau a exercitarii unei profesii; 

h) nu a comis infractiunileprevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind 

Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale, de 

exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii nr. 

76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu 

modificarile ulterioare, pentru domeniile prevazute la art. 35 alin. (1) lit. h). 

 Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcțiilor 

sunt: 

 condiți de studii: absolvirea, cu diplomă de licență, a unei instituții de învățământ 

superior în domeniul economic ; 

 condiții de vechime: mimim8 ani în specialitatea postului 

 abilităţi în utilizarea calculatorului (cunoştinţe de operare PC )Windows, Microsoft 

Office și Excel, Internet Explorer, legislație, proceduri de specialitate contabilitate 

bugetară, platformele ForexeBug și Finanțare.org, Revisal și Edusal 

 abilitaţi de relaţionare, comunicare;  

 capacitate de lucru în mod individual şi în echipă;  

 toleranţă, calm, abilităţi de comunicare interpersonală; 

  Disciplina, punctualitate, spirit de echipă;  

 Disponibilitatea de a lucra în programe și proiecte cu finanțare europeană; 

 Capacitatea de a-și asuma răspunderi 
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 Bibliografie 

Legea 1/2011 Legea educației naționale cu modificările și completările ulterioare 

Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare 

Legea 500/2002 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare 

Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

OMFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, 

ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea 

angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și completările ulterioare 

OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea 

contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de 

aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare 

OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii 

elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii 

Ordin 517/21.04.2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din 

procedura de funcționare a sistemului național de raportare FOREXEBUG, cu completările și 

modificările ulterioare 

Legea 227/2015 – Codul fiscal 

Ordinul nr. 3512/27.11.2008 – privind documentele financiar – contabile 

OME nr. 6376/2022 pentru aprobarea normelor metodologice privind modalitatea de acordare și de 

decontare a sumelor forfetare pentru elevii care sunt școlarizați în altă localitate decât localitatea de 

domiciliu 

OME nr. 5379/2022 pentru aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 

invatamantul preuniversitar,  

HG 951/2017 privind modalitatea de subventionare de catre stat a costurilor pentru elevii care 

frecventeazainvatamantulprofessional, cu completările și modificările ulterioare 

 

 

Notă: Toată bibliografia va fi studiată în varianta actualizată cu modificările și 

completările ulterioare 

 

 

 Tematică 

- Finanțarea instituțiilor publice. Finanțarea în învățământul preuniversitar 

- Bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice  

- Contabilitatea instituțiilor publice. Principiile de bază ale contabilității, particularități 

privind organizarea contabilității în instituțiile publice, reglementări contabile specifice 

- Modalități de organizare a activității finaciar contabile în instituții publice 

- Norme generale privind documentele justificative și financiar contabile 

- Formele de înregistrare în contabilitate 

- Principii și reguli privind inventarierea elementelor de activ și pasiv 

- Acordarea și decontarea sumelor forfetare pentru elevii care sunt școlarizați în altă localitate 

decât localitatea de domiciliu, a burselor școlare și a burselor profesionale (modalități de 

calcul) 

- Cunostințe privind lucrul cu tehnica de calcul în utilizarea pachetului de programe Microsoft 

Office (Word, Excell) 

 

Probele sunt  eliminatorii, punctajul minim obținut la fiecare probă este 50, media 

punctajelor obținute în urma susținerii probelor trebuie să fie minim 50. 

 

 

 

 



 Calendarul de concurs 

Etapa de concurs/probele de 

concurs 
Data/perioada Observații 

Publicarea anunțului 27.12.2022 

Pe pagina oficială 

http://www.cnplesoianu.roși portalul 

posturi.gov.ro 

Depunerea dosarelor de 

înscriere 

28.12.2022-11.01.2023 

(de luni până vineri între 

10:00-13:00) 

La secretariatul LiceuluiTehnologic 

“Capitan Nicolae Plesoianu”, de la 

sediul instituției din Râmnicu 

Vâlcea, str. GabrielStoianovici, nr.5 

Verificarea, validarea și 

afișarea rezultatelor în urma 

selecției dosarelor 

12.01.2023, ora 16:00 

Afișare la sediul LiceuluiTehnologic 

“Capitan Nicolae Plesoianu”și pe site-

ul instituției 

Depunerea contestațiilor la 

rezultatele selecției dosarelor 

13.01.2023 între 10:00-

13:00 

La secretariatul LiceuluiTehnologic 

“Capitan Nicolae Plesoianu”, de la 

sediul instituției din Râmnicu 

Vâlcea, str. GabrielStoianovici, nr.5 

Publicarea rezultatelor la 

soluționarea contestațiilor la 

selecția dosarelor 

13.01.2023, ora 16:00 

Afișare la sediul LiceuluiTehnologic 

“Capitan Nicolae Plesoianu”și pe site-

ul instituției 

Proba scrisă 19.01.2023, ora 10:00 
La sediul instituției din Râmnicu 

Vâlcea, str. GabrielStoianovici, nr.5 

Afișarea rezultatelor la proba 

scrisă 
19.01.2023, ora 18:00 

Afișare la sediul LiceuluiTehnologic 

“Capitan Nicolae Plesoianu”și pe site-

ul instituției 

Depunerea contestațiilor la 

proba scrisă 

20.01.2023, între 10:00-

13:00 

La secretariatul LiceuluiTehnologic 

“Capitan Nicolae Plesoianu”, de la 

sediul instituției din Râmnicu 

Vâlcea, str. GabrielStoianovici, nr.5 

Soluționarea și afișarea  

rezultatelor la soluționarea 

contestațiilor la proba scrisă 

20.01.2023, ora 16:00 

Afișare la sediul LiceuluiTehnologic 

“Capitan Nicolae Plesoianu”și pe site-

ul instituției 

Desfășurarea interviului 25.01.2023, ora 10:00 

La sediul LiceuluiTehnologic “Capitan 

Nicolae Plesoianu”și pe site-ul 

instituției 

Publicarea rezultatelor 

interviului 
25.01.2023, ora 16:00 

Afișare la sediul LiceuluiTehnologic 

“Capitan Nicolae Plesoianu”și pe site-

ul instituției 

Depunerea contestațiilor la 

interviu 

26.01.2023, între 10:00-

13:00 

La secretariatul LiceuluiTehnologic 

“Capitan Nicolae Plesoianu”, de la 

sediul instituției din Râmnicu 

Vâlcea, str. GabrielStoianovici, nr.5 

Soluționarea și afișarea  

rezultatelor la soluționarea 

contestațiilor la interviu 

26.01.2023, ora 16:00 

Afișare la sediul LiceuluiTehnologic 

“Capitan Nicolae Plesoianu”și pe site-

ul instituției 

Afișarea rezultatelor finale 27.01.2023, ora 14:00 

Afișare la sediul LiceuluiTehnologic 

“Capitan Nicolae Plesoianu”și pe site-

ul instituției 

Informații suplimentare se pot obține accesând pagina oficială http://www.cnplesoianu.ro și la 

sediul Liceului Tehnologic Capitan Nicolae Plesoianu, cu sediul în Râmnicu Vâlcea, str. Gabriel 

Stoianovici, nr.5, județul Vâlcea, telefon 0250/732853 

 

DIRECTOR, 

prof. ing. Bitica Cristiana Nicoleta 

http://www.cn/
http://www.cnplesoianu/

