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SCOATEREA LA CONCURS

a unui post vacant de Consilier lA S (contabil gef) - studii superioare din cadrul compartimentului

Contabilitate - perioada nedeterminatd

condiliile generale de participare sunt cele prevazute de art' 3 din Anexa 1 la H'G

nr.2g6l2OLL pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de

ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator funcliilor contractuale 9i a criteriilor

de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din

sectorul bugetar plStit din fonduri publice, cu modificSrile 9i completSrile ulterioare'

condifii specifice pentru participare la concurs - post consilier lA (contabil 
'ef):

o Studii superioare de lungd durati cu specializare in

gestiune, master in contabilitate 9i audit financiar;

o Vechime in specialitate (contabilitate bugetar5) necesari executdrii funcfiei de minim

7 ani;
o Documente care atesti absolvirea de cursuri/specializdri/perfe4ioniri;

o Competenle: operare PC (MS Office, operare baze de date, navigare internet)' ForExe

Bug, EDUSAL, programe de contabilitate, cu acte doveditoare;

. Cunoa$tereateoretici a legislafieifinanciar-contabile;

o Cunogtintre privind contabilitatea cheltuielilor 9i veniturilor bugetare'

Dosarul de inscriere Ia concurs

in conformitate cu prevederile art 6. din H.G nr. 286/201"7 cu modific6rile 9i completirile

ulterioare,dosarul de inscriere la concurs va conline urmStoarele documente:

1. Cererea de inscriere la concurs;

2. Copia actului de identitate;
3. Copiile documentelor care s5 ateste nivelul studiilor 9i ale altor acte care atesti

efectuarea unor specializiri, copiile documentelor care atestd indeplinirea condiliilor

specifice;
4. copia carnetului de muncS 9i adeverinlS care si ateste vechimea in munc6 9i in

specialitatea studiilor,duPd caz;

5. Cazierul judiciar sau o declaralie pe propria raspundere ci nu are antecedente penale

care s;-l facS incompatibil cu funclia pentru care concureazS (candidatul declarat admis

Contabilitate gi lnformatici de



la selecJia dosarelor, care a depus la inscriere o declarafie pe propria rispundere cd nu
are antecedente penale, are obligalia de a completa dosarul de concurs cu originalul
cazierului judiciar, cel mai t6rziu p6ni la data primei probe a concursului);

6. Adeverin;d medicald care si ateste starea de sSnitate corespunzitoare, eliberati cu cel

mult gase luni anterior derul5rii concursului de cdtre medicul de familie al candidatului
sau de citre unitSfile sanitare abilitate;

7. Curriculum vitae;
8. Alte documente relevante.

- Actele previzute la pct 2), 3), 4) si 8) se prezinti inso;ite de documentele originale,

care se certificA pentru conformitatea cu originalul sau in copii legalizate.

- Adeverinla care atesti starea de sindtate conline, in clar, num6rul, data, numele

emitentului gi calitatea acestuia in formatul standard stabilit de Ministerul SAnete1ii.

9. Opisul dosarului in dublu exemplar, un exemplar se restituie candidatului cu

inregistrarea inscrierii la concurs.

Calendarul de desfigurare at concursului:

inscrierile se fac la sediul lnspectoratului $colar Judefean Suceava, Str Calea Unirii nr 15,

Municipiul Suceava, Jud. Suceava, p6ni la data de 28.11.2018 ora 14:00.

Timp de lucru proba scrisi : 2 ore

Examenul va fi monitorizat atat video c6t gi audio

Candidalii se vor prezenta av6nd asupra lor actul de identitate (C.t.-8.t.)

Punctajele se stabilesc dupi cum urmeazS:

a) pentru proba scrisd punctajul este de maxim 100 de puncte (Sunt declarali admigi la proba scrisi
candidalii care au obtinut minim 70 puncte);

ETAPE DE CONCURS DATA /PERTOADA Observatii
Publicarea anunfului 74.7\.20t8 Site gi sediul ISJ Suceava,

ziar, Monitorul Oficial, situl
posturi.gov.ro

Depunerea dosarelor de inscriere L4.11.20L8- 28.11.2018 - ora
15:30

La secretariatul ISJ Suceava

Verificarea, validarea gi afigarea

rezultatelor in urma selecfiei
dosarelor
Depunerea contestaliilor privind
seleclia dosarelor
Afigarea rezultatelor finale in urma
contestatiilor

29.t7.20L8, ora 10:00

29.71,.2018, orele 1 1 :00-12 :00

29.tt.2018, ora 13:00

La sediul unitdfii

Desf5purarea concursului
Proba scrisS

Afigarea rezultatelor probei scrise

Contestafii la proba scrisS

Afigare rezultate finale in urma
contestaIiei

07.L2.2018, orele 1.0:00 -12:OO

07.12.2OL8, ora 14:00
07 .72.2078 orele 15 :00-15:30
07.12.2078 ora 15.30

La sediul unitSfii

lnterviul tO.L2.2078, ora 10:00 (minim
15 minute de candidat)

Afigarea rezultatelor finale 1L.12.2O!8 ora 10:00



b) pentru interviu punctajul este de maxim 100 de puncce (Sunt declarali admi5i la interviu candidatii

care au oblinut minim 70 Puncte).
in conformitate cu art 32 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de

ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzitor funcfiilor contractuale 9i a criteriilor

de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din

sectorul bugetar plfitit din fonduri publice, aprobat prin H'G. nr 286/2OlX, cu modificirile 9i

completdrile ulterioare:

(L)in situalia contestosiilor formulate fold de rezultotul selecliei dosarelor, comisio de solusionare a

contestoliilor va verifica indeplinirea de cdtre candidatul contestator a condiliilor pentru participore

la concurs in termen de maxim o zi lucrdtoore de lo expirorea termenului de depunere a

contestoliilor.
(2)in situotia contestafiilor formulate fold de rezuttatut probei scrise, probei practice sou o interviului

comisio de sotulionore d contestaliitor va onolizo lucroreo sau consemnareo rdspunsurilor lo interviu

doar pentru candidotul contestotor in termen de moximum o zi lucrdtoore de lo expirorea termenului

de depunere a contestafiilor.
Rezultatele finale se afigeazS la sediul lnspectoratului $colar Judelean Suceava, Str' Calea

Unirii, nr 15, Suceava, Jud. Suceava precum si pe pagina de internet a acestuia in termen de maxim

o zi lucritoare de la expirarea termenului previzut la art 32 alin. (2) pentru ultima prob5, prin

specificarea punctajului final al fiecdrui candidat 9i a menliunii ,,admis" sau ,,respins" '

PRINCIPATELE PREVEDERI DIN FISA POSTULUI

- Cunoagte gi aplici normele , hotirdrile Guvernului, instrucliunile Ministerului Finanlelor Publice 9i

ale Ministerului Educaliei Nalionale, precum gi mdsurile stabilite la nivelul inspectoratului gcolar de

cdtre personalul cu atribuliiin domeniu;

- asigurd pentru unitSlile de invSlimint din jude! , finanfarea cu cheltuielile salariale, sporurile,

indemnizaliile 9i alte drepturi salariale in bani, stabilite prin lege, inclusiv plata sumelor previzute

prin hotirAri judecitoregti;

- repartizarea prevederilor bugetare anuale pe unitdfi de invSfimAnt, conform repartizirii primite

de la Ministerul Educaliei Nafionale;

- intocme$te centralizarea , deschiderea gi repartizarea creditelor bugetare lunare pentru fiecare

unitate de invSlim6nt din judel;

- intocmegte centralizarea monitoriztrii lunare a cheltuielilor salariale la nivelul judef ului;

- coordoneazi activit6!i privind centralizarea situaliilor financiare trimestriale/lunare;

- centralizeazi giintocmegte proiectul de buget pentru unitSlile de ?nvSfimdnt din judef;

- alte raportSri gi situalii solicitate de Ministerul Educaliei Nafionale, Consiliul Judefean, Prefecturi

sau alte institulii.
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