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Nr. 1652 din 10.05.2017

ANUNŢ
privind organizarea examenului de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din cadrul
COLEGIUL NAŢIONAL "CALISTRAT HOGAŞ" TECUCI

În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286 din 23.03.2011 pentru aprobarea
Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post 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, cu modificările şi completările ulterioare şi cu prevederile Ordinul Ministrului
Educaţiei Naţionale nr. 5138 din 15.12.2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual, COLEGIUL NAŢIONAL
"CALISTRAT HOGAŞ" TECUCI, județul Galați organizează, în data de 29.05.2017,
ora 900, la sediul unității școlare, examen pentru promovarea în treapta imediat superioară, a
funcției de execuție, Administrator financiar grad II (S) -1 normă, în Administrator
financiar grad I (S)- 1 normă. Examenul de promovare constă în susţinerea unei probe scrise .
Condiții de participare:
- studii superioare economice , cu diplomă de licență ;
- vechime: minim 3 ANI în specialitate ;
- cunoştinţe de operare pe calculator
- să fi obținut calificatul ”foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale
cel puțin de două ori în ultimii 3 ani.
- minimum 2 ani vechime de la ultima promovare
Dosarul de concurs
Pentru inscrierea la examenul de promovare candidatii vor prezenta un dosar de examen care va
contine urmatoarele documente:
a) Cerere de inscriere la examen adresata conducatorului institutiei ;
b) Adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii in
gradul profesional sau in treapta profesionala din care se promoveaza, precum si adeverinta din
care să rezulte că angajatul nu se afla sub o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile legii;
c)Adeverința calificativ ultimii 3 ani
Dosarele de inscriere la examen se vor depune la secretariarul unității școlare în perioada
15. 05.2017 – 17.05.2017 .

Bibliografia necesară în vederea susţinerii examenului de promovare poate fi parcursă aici.
1.

- Legea Educatiei Nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

2.

- Legea nr.63/2011 privind incadrarea si salarizarea în anul 2011 a personalului didactic
si didactic auxiliar in invatamant;

3.

- Legea nr. 82/1991-Legea contabilitatii cu modificarile ulterioare;

4.

- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile
ulterioare;

5.

- Legea 98/2016 privind achiziţiile publice

6.

- Ordinul nr. 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;

7. - Decret nr. 209/1976 pentru aprobarea regulamentului operatiunilor de casa;
8. - Ordinul nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificatiei indicatorilor privind finantele
publice;
9.

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea normelor
metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, cu
modificarile si completarile ulterioare;

10. - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 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.1917/2005;
11. - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor
privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,
datoriilor si capitalurilor;
12. - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2281/2009 pentru aplicarea prevederilor
art.36 din OUG 34/2009 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
13. - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3512/2008 privind documetele financiar
contabile

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul unitătii scolare Colegiul Naţional „Calistrat

Hogaş” Tecuci

telefon 0236820010, adresa e-mail – lchogas@yahoo.com
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