Anunţ concurs ocupare post
Având în vedere prevederile H.G. nr. 286/2011 şi ale H.G. nr 1027/2014 cu
modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea Regulamentului – cadru
privind stabilirea
principiilor
generale
de
ocupare a unui
post
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, Şcoala Gimnazială Nr 280, Bucureşti, sector 5, organizează concurs pentru
ocuparea unui post de contabil şef – 1 normă, pe perioadă nedeterminată, cu perioada de
proba 30 zile calendaristice. Concursul se va organiza la sediul Şcolii Gimnaziale Nr. 280
în data de 19.04.2021 ora 10.30.

Conform art. 3 al Regulamentului –cadru aprobat prin Hotarârea Guvernului
nr.286 din 23 martie 2011, modificat prin HG 1027 din 24 noiembrie 2014, pentru a ocupa
un post vacant sau temporar vacant, un candidat trebuie să indeplinească următoarele
condiţii:
1. Condiţii generale de participare la concurs:
a) cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit
c) vârsta minimă reglementată de prevederile legale
d) capacitate deplină de serviciu
e) stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medical de familie sau de unităţile medicale abilitate
f) îndeplineşte condiţiile de studii, şi după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor postului scos la concurs
g) nu a fost condamnat 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 unei 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

Condiţii specifice:
 studii superioare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul economic (vechime cel
puţin 3 ani în domeniu);
 master, certificate/atestate în domeniu, constituie avantaj;
 cunoştinţe operare PC (MS Office, operare baze de date, navigare Internet), programe de
contabilitate;
 spirit organizatoric;
 abilităţi de comunicare, relaţionare şi învăţare;
 abilităţi de coordonare a echipelor;
 capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor;
 recomandare de la ultimul loc de muncă.

3. Etapele concursului:
a) depunerea dosarelor 02.04.2021 – 12.04.2021 la secretariatul unităţii
b) selecţia dosarelor de înscriere 13.04.2021
b) proba scrisă 19.04.2021– ora 10:30
c) proba practică/interviu 20.04.2021– ora 10:30
d) depunerea contestaţiilor 20.04.2021 ora 13:00- 16:00
e) afişarea rezultatului final dupa contestaţii 22.04.2021 ora 9:00

4. Dosarul de concurs va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducatorului instituţiei 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 şi ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă indeplinirea condiţiilor
specifice;
d) copia carnetului de muncă, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverintă care să
ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar;
f) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare, eliberată cu cel
mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de
către unităţile sanitare abilitate;
g) recomandare de la ultimul loc de muncă;
h) curriculum vitae;
i)alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.
Candidatii declaraţi admişi care au depus la dosarul de înscriere declaraţie pe propria
răspundere că nu au antecedente penale, au obligaţia de a completa dosarul de concurs cu
originalul cazierului judiciar, cel târziu până la data desfăşurării primei probe de concurs.
5. Termenul de depunere a dosarului de concurs: 02.04.2021 – 12.04.2021 în intervalul
orar 10:00 - 15:00.
Depunerea dosarului de înscriere la concurs fără unul sau mai multe acte
menţionate mai sus, atrage respingerea participării la concurs a candidatului.
Nu se permite participarea la concurs a persoanelor cărora le-a încetat contractul individual
de muncă din motivele prevăzute de art.56 lit.g), h) şi art. 61 lit. (a); (b) sau (c) din Legea nr.
53/2003 –Codul Muncii, republicat;
Relaţii suplimentare se obţin de la Scoala Gimnazială Nr. 280, tel.021 4234068
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Detalii suplimentare puteţi obţine la Secretariatul Şcolii GimnazialeNr 280 din Bucureşti, str.
Gheorghe Donici, nr.4A, tel. 0214234068.
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