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ANUNȚ 

Centrul Județean de Excelență Bistrița Năsăud, organizează 
 

CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST CONTRACTUAL DE EXECUTIE 

TEMPORAR VACANT DE ¼ ADMINISTRATOR FINANCIAR  I S 

PERIOADĂ DETERMINATĂ 

 

Condițiile generale de participare sunt cele prevazute de art. 3 din Anexa 1 la H.G nr.286/2011 

pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui 

post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în 

grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plățit 

din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.                                                       

           Cerințele postului:            

• Studii superioare economice de lungă durată, absolvite cu diploma de licență;  

• Vechime in specialitatea studiilor necesare executării functiei de minim 7 ani.   

            Dosarul de înscriere la concurs       

             În conformitate cu prevederile art 6. din H.G nr. 286/2011 cu modificările și completările 

ulterioare,dosarul de înscriere la concurs va conține următoarele documente:   

1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice; 

2. Copia actului de identitate;    

3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor 

specializări; 

4. Copia carnetului de muncă sau, după caz,  adeverințele care atestă vechimea in muncă și în 

specialitatea studiilor,după caz; 

5. Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale (candidatul 

declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere 

că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul 

cazierului judiciar, cel mai tarziu până la data primei probe a concursului);   

6. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult șase 

luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către 

unitățile sanitare abilitate; 

7. Curriculum vitae.     

Actele prevăzute la pct 2), 3), și 4) se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică 

pentru conformitatea cu originalul sau în copii legalizate. 

            Data limită pentru depunerea dosarelor: 05 august 2019. 

 Data, ora și locul de desfășurare a concursului: 

 Proba scrisă: data 12.08.2019, orele 09:00,  

 Interviu: data 13.08.2019, orele 9:00. 

   Probele se vor susțíne la sediul instituției, Col. Naț. „L. Rebreanu”, str.Republicii, nr.8, corp. B; 

             Relații suplimentare se pot obține la telefon   0745195831  , zilnic între orele 9,00 – 12,00. 
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