ŞCOALA POPULARĂ DE ARTĂ ŞI MESERII A JUDEŢULUI HARGHITA
cu sediul în Miercurea-Ciuc, Str. Gál Sándor nr. 9

organizează concursuri pentru ocuparea posturilor contractuale:

1. Numărul şi denumirea posturilor:



1 post de Contabil șef – nivelul studiilor S;
1 post de Instructor M, nivelul studiilor M

2. Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs, care va conține
următoarele documente:
a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice
organizatoare;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit
legii, după caz;
c. copiile documentelor care să ateste 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;
d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în
meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale
care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu
cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al
candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g. curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

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 completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data
desfăşurării primei probe a concursului.
Actele prevăzute la lit.b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii
copiilor cu acestea.

3. Condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii pentru a participa la concursul
pentru ocupare unui post vacant sau temporar vacant, conform art.3 al Regulamentului-cadru
aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:










are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene
sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în
România;
cunoaște limba română, scris și vorbit;
are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
are capacitate deplină de exercițiu;
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;
îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții
specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
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.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale:
–

pentru Contabil șef :



studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă
sau echivalentă în domeniul economic
vechime în muncă în specialitatea studiilor necesară – minim 2 ani;




cunoștințe de utilizare a calculatorului;
să fie expert contabil, membru a Corpului Expertilor Contabili şi al
Contabililor Autorizati din Romania,

– pentru Instructor M în domeniul de tâmplar şi dulgher



studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă
vechime în domeniu minimum 2 ani

4. Concursul se va desfăşura începând din data de 27 noiembrie 2015, ora 10,00 – proba scrisă,
iar interviul se va susţine în data de 07 decembrie 2015, la sediul Şcolii Populară de Artă şi Meserii
a Judeţului Harghita. (Miercurea Ciuc, Str. Gál Sándor nr. 9)

Dosarul de concurs se poate depune la sediul Şcolii Populară de Artă şi Meserii a Judeţului
Harghita. (Miercurea Ciuc, Str. Gál Sándor nr. 9) în perioada 05.11.2015 – 19.11.2015, între
orele 8,00 - 16,00.
Relaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0266–310884

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul Şcolii
Populară de Artă şi Meserii a Judeţului Harghita: www.nepiskola.ro

5.

CALENDARUL
de desfăşurare a concursurilor:

Nr.crt.

Activitatea planificată

Perioada de desfășurare

1

Înscrierea candidaţilor

05.11.2015–19.11.2015

2

Selectarea dosarelor de concurs

23.11.2015

3

Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs

25.11.2015

4

Contestarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs

26.11.2015

5

Afişarea rezultatelor contestaţiilor selectiei dosarelor
de concurs; listelor nominale ale candidaţilor admişi

27.11.2015

6

Prima probă a concursului- proba scrisă

27.11.2015

7

Afişarea rezultatelor la proba scrisă

02.12.2015

8

Contestarea rezultatelor probei scrise

03.12.2015

9

Afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisă

04.12.2015

10

A doua probă a concursului – interviul

07.12.2015

11

Afişarea rezultatelor la interviu

08.12.2015

12

Contestarea rezultatelor la interviu

09.12.2015

13

Afişarea rezultatelor contestaţiilor la interviu şi a
rezultatelor finale ale concursului

10.12.2015

6. Bibliografia pentru concurs este cea prevăzută în Anexă.

Manager
Péter Csaba

Bibliografie
pentru ocuparea postului contractual vacant, pe perioadă nedeterminată:
Contabil şef
la data de 27 noiembrie 2015, ora 10.00, la sediul Şcolii Populară de Artă şi
Meserii a Judeţului Harghita.

1. Legea administraţiei Legea publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare – Capitolul 6 – M. Of. nr. 123 din 20 februarie 2007;
2. Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și
instituțiile publice, M.O. nr. 1105 din 26 noiembrie 2004:
3. Legea nr. 82/1991 Legea contabilității republicat M.O. nr.48 din 14 ianuarie 2005 cu
modificărilor ulterioare;
4. Ordinul M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si
conducerea contabilității instituțiilor publice ,Planul de conturi pentru instituții publice și
instrucțiunile de aplicarea a acestuia;
5. Ordin nr. 1792/2002 al ministrului finanţelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice
privind angajarea, lichidarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea,
evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale cu modificările şi completările
ulterioare, M.O. nr. 37 din 23 ianuarie 2003;

Bibliografie
pentru ocuparea postului contractual vacant, pe perioadă nedeterminată:
Instructor M în domeniul tâmplar şi dulgher
la data de 27 noiembrie 2015, ora 10.00, la sediul Şcolii Populară de Artă şi
Meserii a Judeţului Harghita.

1. Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare – Capitolul 6 – M. Of. nr. 123 din 20 februarie 2007,
2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi
instituţiile publice, M.O. nr. 1105 din 26 noiembrie 2004,

