
 

Nr.  346/06.08.2021 

CONCURS POST VACANT 

Administrator  financiar 

 

Școala Gimnazială ,,AVIATOR IOAN SAVA” ALTINA anunţă scoaterea la CONCURS a 

postului vacant de administrator financiar (0,50 norma), pe perioada nedeterminata. 

            Condiţiile generale de înscriere şi participare la concurs, prevazute de HG 

286/2011, sunt urmatoarele: 
o a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene 

sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; 
o b) cunoaște limba română, scris și vorbit; 
o c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 
o d) are capacitate deplină de exercițiu; 
o e) 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; 

o f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții 
specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; 

o g) 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. 

Conditii specifice de participare la concurs: 
o Studii: superioare cu diplomă de licență in domeniul stiintelor economice; 
o Vechime in specialitatea postului si a studiilor (cel putin 5 ani). 

 
Pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar cu urmatoarele 
documente: 
 
a) cerere de inscriere la concurs adresata conducerii scolii; 
b)copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, 
dupa caz; 
c)copiile documentelor care atesta nivelul studiilor , ale altor acte care atesta 
efectuaraea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor 
specific; 
d)copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau dupa caz, o adeverinta care 
atesta vechimea in munca, in meserie, in specialitatea studiilor si a postului; 
e)cazierul judiciar  
f) adeverinta medicala care atesta starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel 
mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medical de familie al candidatului sau 
de catre unitatile sanitare abilitate; 
g) curriculum vitae. 



 

CALENDARUL DESFASURARII ETAPELOR LA CONCURSUL 

PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE SECRETAR 

  
o depunerea dosarelor se realizeaza in perioada 06.08.2021-19.08.2021 (dosarele 

se pot depune on line, pe adresa scoalaaltina@yahoo.com; in format letric, 
pentru verificarea autenticitatii documentelor, in data de 19.08.2021, interval orar 
9.00-13.00). 

o selecţia dosarelor depuse : 20.08.2021 
o afişarea rezultatelor în urma selecţiei dosarelor depuse : 23.08.2021, ora 10:00 
o depunerea contestaţiilor în urma selecţiei dosarelor depuse : 23.08.2021, între 

orele 11:00-14:00 
o afişarea rezultatelor în urma contestaţiilor depuse : 24.01.2021, ora 10:00 
o susţinerea probei scrise – 31.08.2021 ora 10:00; 
o sustinerea probei practice-31.08.2021 ora 13,00 
o afişarea rezultatelor : 31.08.2021, ora 16:00; 
o depunerea contestaţiilor (fizic si on line): 31.08.2021, între orele 16:00-18:00 
o afişarea rezultatelor contestaţiilor: 01.09.2021, ora 13:00 
o afişarea rezultatelor finale: 01.09.2021, ora 17,00 

Toate etapele de concurs se desfășoară la sediul instituției din Altina, str.Principala nr.174 

CONCURSUL VA CONSTA IN URMATOARELE ETAPE: 
o selecția dosarelor 
o probă scrisă – 100 de puncte 
o proba practica– 100 de puncte 

Pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obtina minim 70 de puncte la fiecare 

probă. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la fiecare 

probă. Se consideră admis candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj, în ordine 

descrescătoare. 
 

mailto:scoalaaltina@yahoo.com

