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                                                      ANUNȚ        
                                                                                  

       Colegiul Naţional Economic "Gheorghe Chiţu" Craiova organizeaza concurs /examen  

pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale de executie,  categoria personal  

didactic auxiliar și nedidactic: 

 

1. Un post contabil șef, 1 normă, post vacant contractual pe durată determinată. 

   Conditii specifice pentru participare la concurs pentru postul de contabil șef: 

 studii superioare economice urmat de master în specialitate;  

 Vechime în exercitarea funcției de administrator financiar de minim 3 ani; 

 Cunoștințe obligatorii de operare programe: EDUSAL, e-licitație.ro,  FOREXEBUG, 

programe de contabilitate bugetară; 

 

2. Un post magaziner, 1 normă, post vacant contractual pe durată determinată. 

Conditii specifice pentru participare la concurs pentru postul de magaziner: 

 studii medii economice ; 

 vechimea în specialitate constituie avantaj; 

 

       Dosarul de înscriere la concurs va conţine următoarele documente: 

a)cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice 

organizatoare, în care se vor menţiona actele cuprinse în dosarul de înscriere; 

b)copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz; 

c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor 

specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale 

postului solicitate de autoritatea sau institutia publica; 

 d) carnetul de munca sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie 

si/sau in specialitatea studiilor, in copie; 

e)cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l 

faca incompatibil cu functia pentru care candideaza; 

f)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; 

g)curriculum vitae; 

h)recomandare de la ultimul loc de muncă/ studii 

 

    Adeverinţa care atestă starea de sănătate să conţină, în clar, numărul de înregistrare, data, 

numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii. 

 În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, 

care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are 

obligaţia de a complete dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la 

data desfăşurării primei probe a concursului. 
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 Actele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării 

conformităţii copiilor cu acestea. 

 

 Conditii generale de ocupare a posturilor sunt cele prevăzute de Art. 3 din 

Regulamentul cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 

temporar 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,  aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare: 

a)are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania; 

b)cunoaste limba romana, scris si vorbit; 

c)are varsta minima reglementata de prevederile legale; 

d)are capacitate deplina de exercitiu; 

e)are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza 

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

f)indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit 

cerintelor postului scos la concurs; 

g)nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra 

statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea 

justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar 

face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea. 

 

    

NOTĂ:  

Conform HG 286/2011 sunt declaraţi admişi la interviu candidaţii care au 

obţinut minim 50 de puncte la probele scrisă și practică pentru postul de 

magazine și 70 de puncte pentru postul de contabil șef;  

Documentele vor fi aduse îndosariate în ordinea menţionată într-un dosar cu 

şină, nerespectarea ordinii precum și lipsa unor documente dintre cele 

specificate la dosarul de înscriere duce la respingerea acestuia; 
 











Bibliografie concurs magazioner 

 

1. Legea 22/1969 – răspunderile gestionarului 

2. OUG 74/2018 – privind colectarea selectivă a deșeurilor 

3. Legea 82/1991 republicată și OMFP 2861/2009 – măsuri organizatorice privind 

inventarierea patrimoniului 

4. OMFP 2634/2015 cu actualizările specifice – norme generale de întocmire și utilizare 

a documentelor financiar contabile 

5. Legea 319/2016 privind securitate în muncă  

6. Legea 307/2006 privind situațiile de urgență. 

 

 


