
ANUNȚ  CONCURS  PENTRU  POST  CONTRACTUAL  ADMINISTRATOR 

FINANCIAR 

 

Liceul Teoretic “Mihai Viteazul” Vișina, cu sediul în Vișina, str. Mihai Viteazul nr. 93, 

jud.Dâmbovița, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, 

aprobat prin H.G.NR. 286/2011, modificată și completată de H.G. nr. 1027/2014. 

Denumirea postului – administrator financiar, post temporar vacant, contractual, pe 

perioadă determinată. 

Condiții specifice de participare la concurs: 

- nivelul studiilor – superioare de licență, studii de contabilitate 

- vechime în muncă : minim 3 ani  

Data, ora și locul de desfășurare a concursului: 

- Proba scrisă – 10.03.2021 ora 9.00, la sediul instituției  

- Proba practică – 11.03.2021, ora 9.00, la sediul instituției 

- Proba interviu - 11.03.2021 ora 12.00, la sediul instituției 

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs  este 

de 10 zile de la afișare la sediul instituției. 

 Date contact : secretariat 0245725217  

 

                                            Dosarul pentru concurs va cuprinde: 

1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice 

organizatoare; 

2.Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, 

certificat de naștere și a certificatului de căsătorie (dacă este cazul); 

3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă 

efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea 

condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; 

4. Carnetul de muncă sau REVISAL ori, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în 

muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; 

5. Cazierul judiciar sauo declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale 

care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 

6. adeverinţă 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 unităţile sanitare abilitate; 

7. curriculum vitae 

8. declarație prin care candidatul își exprimă în mod expres consimțământul ca instituția 

să folosească datele de identificare cu caracter personal pentru concurs; 

Director, 

Prof. Nicolae Carmen Rosana 


