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Condiţiile specifice necesare de participare la concurs şi a ocupării funcției contractuale 
sunt: 

- contabil-șef (administrator financiar)  
• nivelul studiilor – studii superioare economice  

• vechime în domeniul financiar – contabil – minimum 1 an  

• experiența în contabilitate bugetară constituie un avantaj 
- administrator de patrimoniu 

• nivelul studiilor – studii superioare (economice sau inginerie economică) 
• vechime în muncă – fără vechime  

- muncitor calificat  

• studii medii 

• vechime în muncă – minimum 1 an  
- îngrijitor 

• nivelul studiilor – studii generale sau medii 

• vechime în muncă – fără vechime  
 

Concursul se va desfășura la sediul Colegiului Național  „Octav Onicescu”,  astfel:   
- 3 aprilie 2023, ora 10:00 - termenul limită de depunere a dosarelor; 
- 3 aprilie 2023, ora 12:00 - afișarea rezultatelor selecției dosarelor de înscriere; 
- 3 aprilie 2023, orele 12:30 – 15:30 - depunerea contestațiilor după selecția dosarelor de 

înscriere; 
- 3 aprilie 2023, până la ora 16:00 - afișare rezultate contestații (la selecția dosarelor de 

înscriere); 
- 7 aprilie 2023, ora 9:00 - proba scrisă; 
- 7 aprilie 2023, ora 14:00 -afișare rezultate probă scrisă; 
- 7 aprilie 2023, ora 14:00 – 16:30- contestație probă scrisă; 
- 10 aprilie 2023, ora 9:00 - proba practică; 
- 10 aprilie 2023, ora 14:00 -afișare rezultate probă practică; 
- 10 aprilie 2023, ora 14:00 -16:30- contestație probă practică; 
- 11 aprilie 2023, ora 9:00 - proba interviu; 
- 11 aprilie 2023, ora 14:00 - afișare rezultate interviu; 
- 11 aprilie 2023, ora 14:00 – 16:30 - contestație probă interviu; 
- 12 aprilie 2023, până la ora 10:00 - afișarea rezultatelor finale. 

Art. 34. - În vederea participării la concurs, candidații depun dosarul de concurs în termen de 
10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv de 
5 zile lucrătoare pentru ocuparea unui post temporar vacant. 
Art. 35. -  (1) Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține 
următoarele documente: 
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2; 
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate 
în termen de valabilitate; 
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de 
nume, după caz; 
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d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor 
specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale 
postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; 
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, 
care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea 
postului; 
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar; 
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către 
medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni 
anterior derulării concursului; 
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni 
prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu 
privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau 
asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și 
funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru 
candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție 
socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul 
direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane 
vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane; 
i) curriculum vitae, model comun european. 
 
(2) Modelul orientativ al adeverinței menționate la alin. (1) lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3. 
 
(3) Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele 
emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. 
Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care 
atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de 
handicap, emis în condițiile legii. 
 
(4) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b) - e), precum și copia certificatului de 
încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoțite de documentele 
originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei 
de concurs. 
 
(5) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. f) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere 
privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și 
care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele 
penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de 
cazier judiciar are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului 
prevăzut la alin. (1) lit. f), anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice. În 
situația în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea 
informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor 
de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituția 
publică organizatoare a concursului, potrivit legii. 
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(6) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. h) poate fi solicitat și de către autoritatea sau instituția 
publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii. 
 
(7) În funcție de decizia conducătorului autorității sau instituției publice, dosarele de concurs 
se depun la compartimentul resurse umane sau, după caz, la compartimentul care asigură 
organizarea și desfășurarea concursului sau pot fi transmise de candidați prin Poșta Română, 
serviciul de curierat rapid, poșta electronică sau platformele informatice ale autorităților sau 
instituțiilor publice înăuntrul termenului prevăzut la art. 34. 
 
(8) În situația în care candidații transmit dosarele de concurs prin Poșta Română, serviciul de 
curierat rapid, poșta electronică sau platformele informatice ale instituțiilor sau autorităților 
publice, candidații primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către 
aceștia și au obligația de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele 
prevăzute la alin. (1) lit. b)—e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul 
desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării probei scrise/practice, 
după caz, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de angajare. 
 
(9) Transmiterea documentelor prin poșta electronică sau prin platformele informatice ale 
autorităților sau instituțiilor publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, 
documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă. 
 
10) Nerespectarea prevederilor alin. (7) și (9), după caz, conduce la respingerea candidatului. 
 
(11) Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilități poate înainta comisiei de 
concurs, în termenul prevăzut la art. 34, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru 
asigurarea accesibilității probelor de concurs. 

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații 
suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, 
vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției 
angajatoare:  

Colegiul Național „Octav Onicescu” București, str. Trivale nr.29, sectorul 4, telefon: 
021.460.35.44, e-mail: colegiuloctavonicescu@s4.ismb.ro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:colegiuloctavonicescu@s4.ismb.ro
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Bibliografie și tematică 
 
- 1 post contabil-șef (administrator financiar) 
 
BIBLIOGRAFIE 
o LEGEA Educaţiei Naţionale nr. 1 / 2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
o Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare; 
o LEGEA nr. 82/ 1991 Legea contabilităţii (republicată), cu modificările și completările 
ulterioare; 
o Legea 500/2002-privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
o H.G. 500/2011-Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor, cu modificările și completările 
ulterioare; 
o Legea 273/29.06.2006-privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
o Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
o Ordinul Ministrului Finanţelor Publice 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice 
privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru 
instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
o Ordinul Ministrului Finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor 
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor 
publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, 
publicat în M.OF. 37/2003, cu modificări şi completări; 
o Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv 
modificată şi completată de Legea 234/2010;  
o Ordinul nr. 923 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale 
referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme 
profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv 
propriu; 
o H.G. 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea şi duratele normale de 
funcţionare a mijloacelor fixe; 
o OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate; o 
ORDIN nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi 
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 
o LEGEA nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice;  
o HOTĂRÂRE nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din 
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 
o ORDIN nr. 2634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile; 
o LEGEA 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 
o ORDONANŢA de urgență nr. 91/2017 pentru modificarea și completarea Legii-cadru nr. 
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 
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o LEGEA nr. 118 / 2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului 
bugetar; 
o H.G. nr.1395/ 2010 privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, 
finanţate din bugetele locale, pe baza standardului de cost pe elev/preşcolar pentru anul 
2011, cu modificările şi completările ulterioare; 
o H.G. nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe; 
o Ordinul nr 720/2014 pentru aprobarea normelor metodologice privind execuţia bugetelor de 
venituri şi cheltuieli ale instituțiilor publice cu modificările şi completările ulterioare; 
o OMFP nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din 
procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug – modificări (OMFP 
nr. 2744/2017), completat cu OMEFP 2458/2018 pentru completarea anexei 3 A OMFP 
517/2016; 
o Ordinul 500/2018 privind aprobarea Codului de control intern; 
o Legea nr. 363 din 28 decembrie 2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la 
prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, 
descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării 
pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor 
date; 
Tematica 
o Organizarea contabilităţii la unităţile de învăţământ, respectiv înregistrările contabile şi 
documentele în baza cărora se fac acestea, referitor la: 
· Contabilitatea activelor fixe; 
· Înregistrarea amortizării; 
· Închiderea conturilor şi stabilirea rezultatului patrimonial; 
· Contabilitatea decontărilor cu personalul; 
· Contabilitatea materialelor de natura obiectelor de inventar; 
· Operaţiunile privind decontările cu furnizorii; 
· Operaţiunile privind decontările cu clienţii; 
· Conturi la Trezoreria Statului şi bănci. 
o Inventarierea patrimoniului instituţiilor publice; 
o Documente justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate şi păstrarea lor; 
o Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice precum şi 
organizarea, evident şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale; 
o Finanţarea şi patrimoniul institutiilor de invatamant preuniversitar conform Legii Educaţiei 
Naţionale nr. 1/2011; 
o Exercitarea controlului financiar preventiv; 
o Elemente privind aprobarea, depunerea şi componenţa situaţiilor financiare conform 
Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor; 
o Achiziţia directă, licitaţia deschisă şi licitaţia restrânsă; 
o Utilizare aplicaţii informatice, Noţiuni în utilizarea PC şi aplicaţii specifice domeniului 
finaciar-contabil la nivel de instituţii publice. 
 
 
 - 1 post administrator de patrimoniu 
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BIBLIOGRAFIE 
o Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările și completările ulterioare; 
o LEGEA nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările si completările 
ulterioare;  
o LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările ulterioare;  
o O.M.F.P nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 
o O.M.F.P nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu modificările și 
completărișe ulterioare – OUG nr. 46/2018; 
o Ordinul 4183 din 4 iulie 2022 privind Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar; 
o LEGEA nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, 
actualizata;  
o LEGEA sănătății și securității în muncă nr. 319/2006 cu modificările și completările 
ulterioare 
o LEGEA nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în MonitorulOficial 
nr. 633/21.07.2006, cu modificările și completările ulterioare 
o H.G nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe; 
o LEGEA nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual 
o LEGEA nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare;  
o LEGEA nr. 22/1969, modificată si completată prin Legea 54/1994 privind angajarea 
gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor 
agenţilor economici,autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările și completările 
ulterioare;  
o Legea nr. 53/2003, Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare;  
 
Tematica 

o Atribuțiile principale ale gestionarului; 
o Condiții privind angajarea gestionarilor; 
o Garanția în numerar (conf.Legii nr. 22/18.11.1969); 
o Instruirea lucrătorilor privind securitatea și sănătatea în muncă; 
o Obligațiile lucrătorilor privind securitatea și sănătatea în muncă; 
o Comunicarea, cercetarea, înregistrarea și raportarea evenimentelor privind 

securitatea și sănătatea în muncă; 
o Comitetul de securitate și sănătate în muncă (conform Codului Muncii); 
o Răspunderea patrimonială conform Codului Muncii; 
o Răspunderea penală și civilă a gestionarului (cazuri și măsuri); 
o Drepturi și obligații în legătură cu primirea, păstrarea și eliberarea bunurilor materiale; 
o Predarea-primirea gestiunii de bunuri materiale; 
o Cunoștințe de operare Microsoft Office Excel și Word (calcul tabelar, întocmire grafice, 

editare texte), 
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- 1 post muncitor calificat 
 
BIBLIOGRAFIE 
o Ordinul 4183 din 4 iulie 2022 privind Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar; 
o Legea sănătății și securității în muncă nr. 319/2006, cu modificările și completările 
ulterioare, și Normele de aplicare aprobate prin H.G. nr. 1425/2006; 
o Codul Muncii; - Legea 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 
o H.G. 1048/ 09.08.2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea 
de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă; 
o Legea nr 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; 
o Legea nr.477/2004 – Privind codul de conduită a personalului din instituțiile publice. 
 
Tematică 
o Exploatarea uneltelor din domeniul mecanic;  
o Exploatarea istalațiilor electrice, sanitare, de încălzire, și a echipamentelor aferente 
acestora; o Reglementări privind apărarea împotriva incendiilor, paza obiectivelor, bunurilor, 
valorilor și protecția persoanelor, norme de protecție a muncii;  
o Defecțiuni, incidente, avarii la instalații electrice, sanitare, de încălzire etc.  
o Securitatea și sănătatea în muncă, PSI. 
 
- 2 posturi îngrijitor 
 
BIBLIOGRAFIE 
1. Legea securității și sănătății în muncă nr.319/2006, cu modificările și completările 
ulterioare; 
2. Legea nr.477/2004 – Privind codul de conduită a personalului din instituțiile publice; 
3. Codul Muncii; - Legea 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare; 
4. Legea 307/206 privind apărarea împotriva incendiilor; 
5. Norme generale de protecție a muncii; 
6. Ordin M.S. nr.1955/1995 pentru aprobarea normelor de igienă privind unitățile pentru 
ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor: 
 
Tematică 
o Reguli de efectuare a curățeniei în unitățile de învățământ; 
o Metode de dezinsecție și dezinfecție; 
o Noțiuni fundamentale de igienă; 
o Norme generale de protecție a muncii; 
o Reguli de efectuare a curățeniei în instituția de învățământ; 
o Securitatea și sănătatea în muncă și PSI. 
 
 


