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ANUNT

$coala Gimnazial[ "Traian Ddrjan, din Cluj-Napoca

anun{i scoaterea la CONCURS/EXAMEN

I post contractual vacant de ADMINISTRATOR FINANCIAR (CONTABIL)
(normd intreagi, perioadd nedeterminatd)

Pentru a ocupa un post contractual vacanlcandidata/candidatul, trebuie sd indeplineasca urmdtoarele
condilii generale, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotdrdrea Guvernului nr. 286 din
23 martie 2011, cu modific[rile qi complet[rile ulterioare:
o are cetiJenia romdnd, cetSlenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor

aparlin6nd Spaliului Economic European gi domiciliul in Rom6nia;
o cunoagte limba romdn6, scris qi vorbit;
o are vdrsta minimi reglementatd de prevederile legale;
o are capacitate deplind de exerciliu;
o are o stare de sdndtate corespunzf,toare postului pentru care candideazd, atestatipebaza

adeverinlei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitdlile sanitare abilitate;
o indeplinegte condiliile de studii gi, dupd cazo de vechime sau alte condilii specifice potrivit

cerinlelor postului scos la concurs;
o nu a fost condamnat6 definitiv pentru sdvdrgirea unei infracfiuni contra umanitilii, contra

statului ori contra autoritilii, de serviciu sau in legdturd cu serviciul, care impiedicd infbptuirea
justiliei, de fals ori a unor fapte de coruplie sau a unei infracfiuni sdvdrgite cu inten{ie, care ar
face-o incompatibild cu exercitarea funcfiei, cu exceplia situaliei in care a intervenit
reabilitarea.

sunt:
o nivelul studiilor superioare;
o vechime ?n specialitate studiilor necesare ocupdrii postului: min. 3 ani;
o cunoptinle de operare PC: Word, Excel, Intranet;
o apt medical.

Concursul se va oreaniza conform calendarului urmitor:

o 07 septembrie 2017, ora 15.00: data limit[ pentru depunerea dosarelor;
o 20 septembrie 2017 , ora 10.00: proba scris6;
o 20 septembrie 2017,ora 13.00: proba practicd;
o 20 septembrie 2017, ora 14.30: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post
vacant corespunzdtor func{iilor contractuale qi a criteriilor de promovare in grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plitit din fonduri
publice, pentru inscrierea la concurs candidafii vor prezenta un dosar de concurs care va con{ine
urmdtoarele documente :

1. cererea de inscriere la concurs adresati conducltorului instituliei publice organizatoarc;
2. copia actului de iderrtitate sau orice alt document care atestd identitatea, potrivit legii, dupd

caz:



3.

4.

5.

6.

7.

copiile documentelor care sa ateste nivelul studillor gi ale altor acte care atestA etectuarea
unor specializiri, precum qi copiile documentelor care atestd indeplinirea condifilor specifice
ale postului solicitate de autoritatea sau institulia publicl;

carnetul de munc[ sau, dupl caz, adeverin{ele care atestd vechimea in munc[, in meserie
gi/sau in specialitatea studiilor, in copie;

cazieruljudiciar sau o declaratie pe propria r[spundere cd nu are antecedente penale care s6-l
facd incompatibil cu funcfia pentru carc candideazd;

adeverin{i medical6 care sd ateste starea de sdndtate corespunzdtoare eliberatd cu cel mult 6
luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de odtre
unitilile sanitare abilitate;

curriculum vitae.

Adeverinfa care atesti starea de sdndtate contine, in clar, numdrul, data, numele emitentului Ei calitatea
acestui4 in formatul standard stabilit de Ministerul Sdndtdtii.

in cazul in care candidatul depune o declaralie pe proprie r[spundere c[ nu are antecedente penale, ?n

cazul in care este declarat admis la selec{ia dosarelor, acesta are obligafia de a completa dosarul de

concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tdrziu pdnd la data desfdgurlrii primei probe a
concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii 9i carnetul de muncd sau, dupd caz,

adeverinlele care atestd vechimea vor fi prezentate gi in original in vederea verificdrii conformit[1ii
copiilor cu acestea.

Rela{ii suplimentare se pot obline la secretariatul unitAfli, situat in Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr. 76

qi latelefon 0264416137,0733690640, intre orele 9.00 -15.00.

Dosarele pentru inscriere la concurs se depun la sediul $coala Gimnaziald" ,,Traian Ddrjan" din Cluj-
Napoc4 str. Traian Vuia nr. 76, Secretariat, in perioada 29.08.2017-08.09.2017, intre orele 9,00 -
15.00.

trI. Desflgurarea concursului:
Concursul se va organiza la sediul $colii Gimnaziale,,Traian Ddrjan" din Cluj-Napoc4 str. Traian Vuia
nr.76 qi constd in 4 etape succesive, dupi cum urmeazd:
a) selecfia dosarelor (comisia vaface seleclia dosarelor in data de 12.09.2017, afrqarea rezultatului se va
face la avizierul qcolii ;i pe site-u1 gcolii-vrww.scoalatraiandafu in data de 13.09.2017, ora 15). in data
de 14.09.2017, intervalul orar 9" - 13'" se pot depune contestaliile cu privire la rezultatul selecliei
dosarelor;
b) proba scrisi -20.09.2017, ora 1000

c) proba practicd - 20.09 .2017 , ora 13m. Consti in testarea abilitSlilor gi aptitudinilor practice necesare

in vederea ocupirii postului;
d) interviul -iO.Og.2Ot7, incepdnd cu ora 1430.

- Sunt declarafi admigi candidalii care oblin minim 70 puncte.

- Nota de la interviu nu poate fi contestat5.
- Punctajul final se calcrileazd ca medie aritmetic[ a punctajelgr ob{inute la proba scrisi gi interviu.
Afigarearezultatelor finale ale concursului 22.09.2017, orele 1400Ia avizierul Ei pe site-ul qcolii.
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