
 

ANUNȚ 

          Școala Gimnazială Nr.1, Vicovu de Sus, cu sediul în str. Calea Cernăuți, nr. 60, Vicovu de 

Sus, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei contractuale 

vacante de: 

Administrator financiar III S – normă întreagă 

           

Documente necesare: 

1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei (model), 

2. Copia actului de identitate sau orice document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 

3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului; 

4. Copia carnetului de muncă, conformă cu originalul/ REVISAL, sau, după caz, o adeverinţă care 

să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor; 

5. Cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l 

facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; Candidatul declarat admis la selecția 

dosarelor, care a depus declarație pe propria răspundere, are obligația de a completa dosarul de 

concurs cu originalul cazierului judiciar, cel târziu până la data desfășurării probelor de concurs; 

6. Fisă de aptitudine – Medicina Muncii; 

7. Curriculum vitae detaliat, datat și semnat (în format Europass); 

 

Copiile de pe actele necesare se prezintă însoţite de documentele originale şi se certifică pentru 

conformitate cu originalul de către serviciul secretariat al școlii. 

            Dosarele de concurs se primesc la biroul serviciului secretariat din cadrul școlii, în 

perioada 05.11 – 19.11.2021 – în intervalul orar 9,00 – 12,00. Persoana care asigură secretariatul 

comisiei de concurs este secretar Ursachi Maria, nr. tel. 0230413002. 



 

NOTĂ: Vă rugăm să aranjaţi documentele în dosar conform ordinii menţionate mai sus şi să vă 

asiguraţi că aveţi depuse toate documentele pentru a putea trece de prima etapă de verificare a 

dosarelor. Dosarul să conțină opis, fiecare fila să fie numerotată. 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei de 

administrator financiar III S sunt: 

• Vechime în specialitate de minim 3 luni; 

• Studii de licenta în domeniul economic; 

• Cunoștințe obligatorii de operare programe: InfoPrim, EDUSAL, e-licitație.ro, D112, 

FOREXEBUG, Word, Excel; 

• Spirit organizatoric, responsabilitate, abilități foarte bune de comunicare, spirit de echipă; 

 

Condiții necesare ocupării unui post de natură contractuală, vacant: 

             Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele 

condiţii generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286 

din 23 martie 2011, precum şi cu Hotărârea Guvernului nr.1027/2014: 

1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

4. are capacitate deplină de exerciţiu; 

5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza fișei de 

aptitudine – Medicina Muncii; 

6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 

cerinţelor postului scos la concurs; 

7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 

statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 

justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar 

face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 



 

 Date despre concurs. 

Concursul va demara începând cu data de 29.11.2021, ora 08:30 la sediul Școlii Gimnaziale Nr.1, 

Vicovu de Sus din str. Calea Cernăuți, nr. 60 și va consta într-o probă scrisă și un interviu, conform 

următorului calendar de concurs: 

Nr. 

crt. 

Denumirea activității Data limită Ora 

1 Depunerea dosarelor 19.11.2021 12.00 

* Selecția dosarelor 22.11.2021 10.00 

* afisarea rezultatelor selecției 

dosarelor 

22.11.2021 12.00 

* depunerea contestațiilor 22.11.2021 12.30 – 14.30 

* soluționarea contestațiilor 22.11.2021 15.30 

* Afișarea soluționării contestațiilor  22.11.2021 16.00 

2 Desfășurarea probei scrise  29.11.2021 08,30 

* afișarea rezultatelor 29.11.2021 12,00 

* depunerea contestațiilor 29.11.2021 12,30 – 13,30 

* soluționarea contestațiilor 29.11.2021 14,30 

* afișarea soluționării contestațiilor 29.11.2021 15,00 

3 Susținerea interviului 2.12.2021 08.30 

* afișarea rezultatelor 2.12.2021 13.00 

Afișarea rezultatelor finale  2.12.2021 14,00 

 IMPORTANT  

Pentru a fi declarat ADMIS la o probă, candidatul trebuie să obțină minim 70 puncte din 100.  

Persoana care a fost declarată ”admis” în urma finalizării procedurii de ocupare a posturilor, i se 

va întocmi contractul individual de muncă începând cu data de 3.12.2021 

Președinte comisie de concurs, 

Lavric Ionel 


