
Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” organizează concurs de ocupare a postului de muncitor
calificat I, cu studii medii, vechime în specialitatea postului 2 ani.

Denumirea postului: Muncitor calificat I

o Tipul postului: Permanent

o Nivelul postului: Funcții de execuție
Numarul posturilor scoase la concurs: 1 post

Documente solicitate pentru intocmirea dosarului de concurs:

 cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei organizatoare;
 copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii,

dupa caz;
 copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta

efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor
specifice;

 Raportul REVISAL, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in
meserie;

 cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale
care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;

 adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel
mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau
de catre unitatile sanitare abilitate;

 curriculum vitae;
 alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.

 Dosarele se depun la sediul unitatiidin B-dul Nicolae Grigorescu, Nr. 12, Sector 3,
Bucuresti;

Persoana de contact: Raducu Mariana, Tel. 0759991074

Conditii generale si specifice:
 Experienta cel putin 2 ani in domeniu;
 Indeplineste conditiile de studii si vechime;
 Cunoaste limba romana, scris si vorbit;
 Are varsta de minimum 18 ani impliniti;



 Are capacitate deplina de exercitiu;
 Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestat pe

baza fisei de examen medical;

Tipul probelor de concurs:
- Selectia dosarelor de inscriere;
- Proba scrisa;
- Interviu;

1. Bibliografie:

o Legea Nr. 319/2006 – legea securităţii şi sănătăţii în muncă;

o Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită al personalului contractual din autorităţile

şi instituţiile publice;

o Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 (*actualizată*) privind apărarea împotriva incendiilor,

o Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 - Codul muncii, (*republicat*);

o Normele privind protecţia muncii.

TEMATICA DE STUDIU :

1. Instalaţii electrice de putere (forţă) şi iluminat. Realizare si întretinere.

2. Sisteme de legare la pământ.

3. Verificarea şi întreţinerea instalaţiilor electrice.

4. Aparate electrice de protectie.

6. Folosirea aparatelor de măsură si control în instalatiile electrice.

8. Reguli de conduita a personalului contractual in institutiile publice.

9. Obligaţiile lucrătorilor prevăzute de Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 , a securităţii şi sănătăţii în muncă .
10. Obligatiile salariatului/utilizatorului prevăzute de Legea nr. 307 din 12 iulie 2006, privind apărarea
împotriva incendiilor.

Locul, data si ora desfasurarii acestora:

 Concursul se va desfasura in data de 11.08.2015, ora 10.00, la sediul din B-dul
Nicolae Grigorescu, Nr. 12, Sector 3, Bucuresti;

 Interviul va avea loc in data de 13.08.2015, ora 10.00,la sediul din B-dul Nicolae
Grigorescu, Nr. 12, Sector 3, Bucuresti;



Calendararul de desfasurare a concursului:
 Data limită de depunere a dosarelor: 3.08.2015, ora 15.00
 Selectia dosarelor: 05.08.2015
 Depunerea contestatiilor:

Contestatiile cu privire la selectia dosarelor de inscriere se depun in perioada
05.08.2015 – 07.08.2015
Contestatiile cu privire la rezultatele selectiei dosarelor: 08.08.2015

 Afisarea rezultatelor la proba scrisa: 12.08.2015
 Afisarea rezultatelor in urma interviului: 13.08.2015
 Afisarea rezultatelor finale: 14.08.2015



Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” organizează concurs de ocupare a postului de
administrator financiar, cu studii superioare, vechime în specialitatea postului 3 ani.

Denumirea postului: ADMINISTRATOR FINANCIAR

Tipul postului: Permanent

o Nivelul postului: Functii de conducere

Numarul posturilor scoase la concurs:  1 post

Documente solicitate pentru intocmirea dosarului de concurs:

 Cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei;
 Copia actului de identitate;
 Copia documentelor care sa ateste nivelul studiilor si al altor acte care atesta

efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea
conditiilor specifice;

 Copia carnetului de munca, conform cu originalul, sau dupa caz o adeverinta care
atesta vechimea in munca, in meserie,  in specialitatea studiilor;

 Cazier judiciar;
 Adeverinta medicala (format standard stabilit de Ministerul Sanatatii);
 Curriculm vitae;
 Alte documente relevante pentru desfasurarea concursului;

 Dosarele se depun la sediul unitatii din B-dul Nicolae Grigorescu, Nr. 12, Sector 3,
Bucuresti;

Persoana de contact: Raducu Mariana, Tel. 0759991074

Condiţii specifice stabilite prin fisa postului:

 Studii superioare;
 Implicarea in proiectarea activitatii scolii, la nivelul compartimentului financiar;
 Cunoasterea si aplicarea legislatiei in vigoare;
 Folosirea tehnologiei informatice in proiectare;
 Cunostinte privind salarizarea personalului;



 Inregistrarea si prelucrarea informatica periodica a datelor in programele de
contabilitate;

 Consilierea/indrumarea si controlul periodic al personalului care gestioneaza
valori materiale;

 Asigurarea transparentei deciziilor din compartiment;
 Asigurarea fluxului informational al compartimentului;
 Abilitati de comunicare si relationare;
 Alcatuirea de proceduri;
 Rezistenta la stres;
 Punctualitate;
 Confidentialitate;
 Atentie distributiva.

Conditii generale:

 Experienta cel putin 3 ani in domeniu;
 indeplineste conditiile de studii si  vechime;
 cunoaste limba română, scris și vorbit;
 are vârsta de minimum 18 ani împliniți;
 are capacitate deplină de exercițiu;
 are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată

pe baza fișei de examen medical;

Tipul probelor de concurs:
a) Selectia dosarelor de inscriere;
b) Proba scrisa;
c) Interviu;

Bibliografie:

Legea nr. 82/1991 - Legea Contabilităţii , republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;

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

Legea  nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică , cu modificările şi completările
ulterioare ;

Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare ;



Legea nr.84/2003 privind exercitarea controlului financiar preventiv , cu modificările şi
completările ulterioare;

Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare ;
Legea‐cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,
cu modificările ulterioare ;

Legea nr. 63/2011 privind încadrarea și salarizarea în anul 2011 a personalului didactic si
didactic auxiliar din învățământ ,cu modificările şi completările ulterioare;

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţe
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servici,
cu modificările şi completările ulterioare ;

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice aprobata
prin Legea nr. 71/2015

Hotararea Guvernului  nr. 925/2006 – aprobarea normelor de aplicare a prevederilor O.U.G.
34/2006 cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul nr. 1792/2002 al ministrului finanţelor publice, pentru aprobarea Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielior instituţiilor publice,
precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările
şi completările ulterioare ;

Ordinul  nr.522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoarea la
exercitarea controlului finaciar preventiv cu modificările şi completările ulterioare;

Ordinul 1954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice ;

Ordinul nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi
conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiilor publice şi
instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare ;

Ordinul nr.3471/ 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind revaluarea şi
amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice.

Ordinul nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile;

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



Ordinul nr. 2021 /2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind
organizarea şi conducerea contabiltăţi instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiilor
publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor
publice nr. 1.917/2005;

Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind execuția bugetelor de venituri şi cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor
publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii şi activităților finanțate integral din
venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor
fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc şi bugetelor privind activitatea de
privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare şi finanțare
a acestora;

Locul, data si ora desfasurarii acestora :

Concursul se va desfasura in data de 11.08.2015, ora 12.00, la sediul din Bd.
Nicolae Grigorescu nr. 12, sector 3 Bucuresti;

Interviul va avea loc in data de 13.08.2015 ora 10.00, la sediul din Bd. Nicolae
Grigorescu nr. 12, sector 3 Bucuresti;

Calendararul de desfasurare a concursului:
 Data limită de depunere a dosarelor: 3.08.2015, ora 15.00
 Selectia dosarelor: 05.08.2015
 Depunerea contestatiilor:

Contestatiile cu privire la selectia dosarelor de inscriere se depun in perioada
05.08.2015 – 07.08.2015
Contestatiile cu privire la rezultatele selectiei dosarelor: 08.08.2015

 Afisarea rezultatelor la proba scrisa: 12.08.2015
 Afisarea rezultatelor in urma interviului: 13.08.2015
 Afisarea rezultatelor finale: 14.08.2015


