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Nr. 5535/1 din i0.06.2021

ANUNT

Inspectoratul $colar Jude{ean Suceava

organizeazdinziua de 8 iulie zL2lrconcurs pentru ocuparea postului temporar
vacant de consilier IAS in cadrul Compartimentului Financiar - Contabil

in conformitate cu prevederile H.G. nr. 102712014 pentru modificarea gi completarea

Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau

temporar vacant corespunzdtor funcliilor contractuale qi a criteriilor de promovare in grade sau trepte

profesionale imediat iuperioare a personalului contractual din sectorul bugetar pldtit din fonduri

publice, aprobat prin H.G. 28612011, poate participa la concurs pentru ocuparea unui post vacant sau

temporar vacant, persoana care indeplinegte condiliile conform art.3 al aceluiagi Regulament:

Nr
crt

Func{ia / postul /
nivel studii

Compartiment Nr
posturi

Conditii generale qi specifice

pentru ocuparea posturilor

1 Consilier IA Financiar -

Contabil

1 Conditii senerale:

Studii superioare economice, cu

diplomd de licenfa;

Conditii specifice:

Vechime in munc[ : minim 10 ani

in specialitate;

Cuno;tin1e foarte bune de operare

pe calculator in limbaje specifice;

AbilitAfl de comunicare si

rela{ionale;

Condi{ii de desf5;urare a concursului:

Concursul se desfEgoard la sediu Inspectoratului $colar Jude{ean Suceava, str. Calea Unirii
nr.15, astfel:

in data de 8 iulie 202l rora 10:00-proba scrisi
in data de 9 iulie 2021, ort 10:00 - interviu

Data limitl de depunere a dosarelor de inscriere: candidalii depun dosarele de concurs in termen

de 5 zile lucr6toare de la data afigdrii anunfului, pAn[ la data de 24 iunie 2021, oraz 16:00'



CONDITIIGEIYERALEDEPARTICIPAREALACONCI]RS:

a) Are cet[{enie romdnS, cet[fenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor

aparfinand spaliului Economic European gi domiciliul in Romania ;

b) Cunoagte limba romdn6, scris gi vorbit;

c) Are vdrsta minim6 reglementatd de prevederile legale ;

d) Are capacitate deplin[ de exerciliu;

e) Are o stare de sdndtate corespunz6toare postului pentru care candideazd, atestatd pe baza

adeverin[ei medicale eliberatd de medicul de familie sau de unit61i1e sanitare abilitate;

0 indeplinegte condiliile de studii gi, dupi caz, de vechime sau alte condilii specifice potrivit

cerinlelor postului scos la concurs;

g) Nu a fost condamnat definitiv pentru sdvdrgirea unei infrac{iuni contra umanit[1ii, contra

statului, ori contra autoritdfllor, de serviciu sau in leglturl cu serviciul, care impiedicd

infbptuirea justiliei, de fals ori a unor fapte de corup{ie sau a unei infracliuni s[vdrqite cu

intenfie, care ar face-o incompatibild cu exercitarea func(iei, cu excep{ia situa[iei in care a

intervenit reabilitarea.

ACTELE NECESARE LA DOSAR iN VENTREA PARTICIPARII LA CONCURS:

a) Cererea de inscriere la concurs adresati conducdtorului unitdlii organizatoare a concursului ;

b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atesti identitatea,potrivit legii, dupd caz;

c) Copiile documentelor care atest[ nivelul studiilor qi efectuarea unor specializdri;

d) Carnetul de munc6, dup6 caz, adeverinfele care atesti vechimea ln munc[ - REVISAL -
completate la zi, in meserie Ei/sau in specialitatea studiilor - in copie;

e) Cazierul judiciar/declarafie pe propria rdspundere cd nu are antecedente penale care s[-l facd

incompatibil cu func{ia pentru care candideazd;in cazul in care candidatul depune o declaralie

pe proprie rispundere ci nu are antecedente penale, ln cazul in care este declarat admis la

seleclia dosarelor, acesta are obligalia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului

judiciar, cel mai tdrziupdn[ la data desfdqurdrii primei probe a concursului.

0 Adeverin(I medical[ care sI ateste starea de sdndtate corespunzdtoare eliberatd cu cel mult 6 luni

anterior deruldrii concursului de cltre medicul de familie al candidatului sau de cdtre unitdtile

sanitare abilitate;

g) Curriculum vitae ( format european);

h) Alte documente relevante;

1) Opisul dosarului in dublu exemplar, un exemplar se restituie candidatului cu inregistrarea

tnscrierii la concurs.

Actele prevd.zute la punctele b),c),d), vor fi prezentate qi tn original tn vederea verilicdrii

conformitdlii copiilor cu scestea
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Concursul constfl in 3 etape succesive :

1. Depunerea dosarelor qi seleclia acestora;

2. Sus{inerea probei scrise - minim 50 puncte din i00 puncte'

3. Suslinerea interviului - minim 50 puncte din 100 puncte.

Pentru participarea la proba de interviu este necesar acumularea unui minim de 50 de

puncte la proba scrisi.

in conformitate cu art 32 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de

ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunz[tor funcfiilor contractuale ;i a criteriilor de

promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul

bugetar plAtit din fonduri publice, aprobat prin H.G. m 28612011, cu modificdrile gi completirile

ulterioare:

(l)in situalia contestaliilor formulate fold de rezultatul selec\iei dosarelor, comisia de solulionare a
contestaliilor va verifica tndeplinirea de cdtre candidatul contestatar a condiliilor pentru patticipare

la concttrs, in termen de maxim o zi lucrdtoare de la expirarea termenului de depunere a contestaliilor.

(2)in sin4ia contestaliilor formulate fald de rezultatul probei scrise, probei practice sau a interviului

comisia de solulionare a contestatiilor va analiza lucrarea sau consemnarea rdspunsurilor la interviu

doar pentru candidatul contestatar in termen de maximum o zi lucrdtoare de la expirarea termenului

de depunere a contestaliilor.
Rezultatele finale se afrqeazd,la sediul Inspectoratului $colar Jude(ean Suceava, Str. Calea

Unirii, nr 15, Suceava, Jud. Suceava Ei pe pagina de internet a acestuia in termen de maxim o zi

lucrdtoare de la expirarea termenului prevdzut la arl.32 alin.(2) pentru ultima prob6, prin specificarea

punctajului final al fiecdrui candidat qi a menfiunii ,,admis" sau ,,respins" .

PRINCIPALELE PREVEDERI DIN FISA POSTULUI

Cunoagte gi aplicd normele, hotlr6rile Guvernului, instrucliunile Ministerului Educaliei, precum

qi misurile stabilite la nivelul inspectoratului Ecolar de cdtre personalul cu atribufii in domeniu;

Dezvoltd qi moderniz eazd b aza tehnico -material[ a institutiei ;

Asigurd elaborarea documentelor economice pentru biroul contabilitate al inspectoratului

gcolar gi unitdtrile conexe;

intocmegte evidenla contabil[ a institufiei Ei pistreazd documentele contabile legale;

Rdspunde ME la toate solicit[rile in baza centralizdrii datelor la nivel de jude!

R[spunde adreselor primite cu privire la problemele financiar - contabile din regiunea

coordonatS gi la nivel central.

alte raportiri Ei situalii solicitate de c[tre Ministerul Educafiei, Consiliul Judefean, Prefecturd

sau alte institulii.
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BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTULUI:

de Consilier IA din cadrul complrtimentului Financiar - Contabil

Legea nr. ll20l1, Legea EducafieiNafionale cu modifrc6rile gi completdrile ulterioare;

Legea Contabilitat\i m.821 1991 cu modificirile 9i completdrile ulterioare;

Legea nr.50O12OO2 privind finan{ele publice cu modificdrile gi completlrile ulterioare;

Legea nr. l5l202l a bugetului de stat pe anul 2021 ;

O.M.F.p. nr. lgl7l2}O5 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea 9i

conducerea contabilit[lii institu{iilor publice, Planul de conturi pentru institufiile publice 9i

instrucfiunile de aplicarea acestuia cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

OMFp nr.2g6l12009 privincl inventarierea patrimoniului, cu modific[rile si completdrile ulterioare;

Legea nr.2t311.998 privind bunurile proprietate public6, cu modificirile si completdrile ulterioare;

OG g1/2003 privind reevaluarea gi amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul instituliilor

publice, cu modificdrile si completirile ulterioare;

Ordin 34:.llZOO8 pentrlr aprobarea Nonrelor metodologice privind reevaluarea 9i arrortizarea

activelor fixe corporale aflate in patrimoniLrl institLrliilor pLrblice. cu modific6rile si completirile

ulterioare;

HG 2l3gl2O04 pentru aprobarea Catalogr-rlui privind ciasificarea si duratele nornale cle firnctionare

a rnrjloacelor fixe, cu modificdrile si completdrile ulterioare;

Legea nr.l5l1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active coqporale gi necorporale, cu

modificdrile si completdrile ulterioare;

ORDINTIL m.53Ol2Ol6 privind modificarea gi completarea Ordinului secretarului general al

Guvernului nr.40012015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitdlilor

publice;

ORDINUL nr.600/2018 privind aprobarea Codului controlului intem managerial al entitdlilor

publice;

-Legea - cadru nr. 15312017 privind salartzareapersonalului plitit din fonduri publice - actuahzatd;

Ordinul w. 263412015 privind documentele financiar - contabile cu modificdrile qi completirile

ulterioare;
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[.M.F.p. nr. 51712016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din

procedura de func{ionare a sistemului nafional de raportare - Forexebug, cu modificdrile uterioare;

- - O.M.F.P. nr. t2812019 privind modificarea gi completarea Ordinului ministrului

publice r:r..51712016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac

procedura de funclionare a sistemului nafional de raportare - Forexebug;

- - O.M,F.P. nr. 319212019 privind modihcarea qi completarea Ordinului ministrului

publice nr.51712016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac

procedura de funclionare a sistemului nalional de raportare - Forexebug;

finanlelor
parte din

finanfelor
parte din

- Legea nr. 44812006 privind proteclia qi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu

modific[rile gi completdrile ulterioare;

- Ordinul rr.923l2Ot4 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea

controlului financiar preventiv qi a Codului specific nofine profesionale pentru persoanele care

desfEgoard activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modifrc6rile qi completlrile

ulterioare;

- O.M.F.P. w. 179212002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea,

ordonanlarea gi plata cheltuielilor instituliilor publice, precum gi organizarea, evidenla gi raportarea

angajamentelor bugetare gi legale cu modificirile gi completbrile ulterioare;

- - O.G, nr. 80/2001 pentru stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorit[flle gi institufiile

publice, actualizat5,.
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CALENDARUL $I ETAPELE CONCT]RSULTII

inscrierile se fac la sediul Inspectoratului $colar Judefean Suceava, str. Calea Unirii nr 15,

Municipiul Suceava, Jud. Suceava, pdndla data de 24.06,2021 ora 16:00.

ETAPE DE CONCURS DATA /PERIOADA Observatii
Publicarea anun{ului 15.06.202t Site gi sediul ISJ

Suceava, ziar,
Monitorul Oficial, site-
ul posturi.gov.ro

Depunerea dosarelor de
lnscriere

t7 .06.2021 - 24.06.202r
Luni-joi orele 08:00 -16:00
Vineri orele 08:00 -14:00

La secretariatul ISJ
Suceava

Verificarea, validarea gi afigarea
rezultatelor in urma selectiei
dosarelor
Depunerea contestaliilor privind
seleclia dosarelor
Afiqarea rezultatelor finale in
urma contestatiilor

25.06.2021, ora 11:00

25.06.2021, orele 12:00- 1 3 :00

25.06.2021, ora 15:00

La sediul ISJ Suceava

Desflqurarea concursului
Proba scrisl
AfiEarea rezultatelor probei
scrise
Depunerea contestafiilor la
proba scrisd
Afiqare rezultate finale in urma
contestafiei
Interviul

08.07 .2021, orele 09:00 -11:00
08.07.2021, ora 14:00

08.07 .2021 orele 14: 30-1 5:00

08.07.2021ora 16:00

09.07.2021, ora i0:00 (minim
15 minute de candidat)

La sediul ISJ Suceava

Afisarea rezultatelor finale 09.07.2021ora 13:00

Timp de lucru proba scrisd : 2 ore

Examenul va fi monitoizat atdl video cAt qi audio

Candidalii se vor prezenta av6nd asupra lor actul de identitate (C.I.-B.I.)

Inspector qcolar

Prof. Grigore $ef s iciu,

ec. Ra :a Popa
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isjsv@yahoo.com


