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A N U N Ţ 
 

 

LICEUL TEORETIC „I.L.CARAGIALE” MORENI 
 

anunţă 
 

C O N C U R S  
 

pentru ocuparea postului de Administrator financiar (contabil şef) 
 

 

I. Condiţii de participare: 

Administrator financiar (contabil şef): 

1. Pregătirea profesională impusă ocupantului postului: 

 Absolvirea cu diplomă de licenţă a unei instituţii de învăţământ superior 

economic 

 Vechime în domeniu minim 3 ani 

2. Domenii de competenţă: 

 Gestionarea resurselor financiare 

 Contabilitate 

 Control financiar preventiv 

 Asigurarea bazei tehnico-materiale 

 Gestionarea fondurilor obţinute prin proiecte 

II. Acte necesare pentru depunerea dosarului de înscriere: 

 Cerere de înscriere; 

 Curriculum vitae – susţinut de documente doveditoare; 

 Scrisoare de intenţie (oferta candidatului); 

 Diploma de studii, original şi copie; 

 Diplomele / certificatele de absolvire / parcurgere a unor cursuri sau stagii de 

formare, original şi copie; 

 Actele de dovedire a identităţii, original şi copie; 

 Recomandare de la locul de muncă anterior; 

 Cazier judiciar; 

 Adeverinţă medicală (apt pentru muncă) 

 Opisul dosarului în dublu exemplar; un exemplar se restituie candidatului cu 

înregistrarea înscrierii la concurs 

III. Probele de concurs: 

 Probă scrisă; 

 Interviu.                                                                  Bibliografie: 

                                                                                                      Afişată alături 
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 Fişa postului care cuprinde atribuţiile complete poate fi consultată la sediul Liceului 

Teoretic „I.L.Caragiale”, Str. 22 Decembrie, Nr. 16, Moreni 

 Dosarele pentru participarea la concurs pot fi depuse la sediul Liceului Teoretic 

„I.L.Caragiale” până în 05. Mai 2014, ora 1000. 

 Informaţiile suplimentare se pot cere la secretariatul Liceului Teoretic „I.L.Caragiale”; 

telefon: 0245 / 667075 

 

 

PROBELE CONCURSULUI SE VOR DESFĂŞURA ASTFEL: 

 

 Proba scrisă : 05 mai 2014; ora 1400 

 Interviul : 07 mai 2014; ora 1400 

 

 

DIRECTOR, 

Prof. Spiridon Nicoleta 
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