
ŞCOALA POPULARĂ DE ARTĂ 

A  JUDEŢULUI HARGHITA 

cu sediul în Miercurea-Ciuc, Str. Gál Sándor nr. 9 

  

 Organizează  concurs  pentru  ocuparea  postului  contractual 

temporar vacant, pe perioadă determinată: Contabil şef 

 

Condiții de participare: 

- studii superioare economice de lungă durată, absolvite cu diplomă de 

licență 

- vechime minimă în specialitatea studiilor absolvite 3 ani, din care cel 

puţin 1 an în instituţii bugetare 

- să fie expert contabil, membru a Corpului Expertilor Contabili si al 

Contabililor Autorizati din Romania, 

- cunoașterea  limba română scris şi  vorbit  

- cunoașterea utilizării PC (MS Office,) 

- cunoașterea unei limbi de circulație internațională 

 

Concursul  vor  avea  loc  la  data  de  19  ianuarie  2017,  ora  10.00,  

la  sediul Şcolii Populară de Artă. 

Înscrierile se fac până la data 11 ianuarie 2017. 

Documente necesare pentru înscrierea la concurs: 

1. Actul de identitate ( Copie) 

2.Cerere de înscriere; 

3. Diplomele de studii (Copie) 

4. Documentele care atestă vechimea în muncă (carnet de muncă în 

copie) 

5. Adeverință medicală de la medicul de familie, din care să rezulte că cel 

în cauză este apt pentru a presta munca pentru care solicită angajarea; 

6. Curriculum vitae 

7. Cazier judiciar în original 

 

Bibliografia pentru concurs şi relații suplimentare se pot obține la 

sediul Şcolii Populară de Artă, Miercurea-Ciuc, Str. Gál Sándor nr. 9,  

tel. 0266-314 394 



 

Bibliografie 
 

pentru  ocuparea  postului  contractual temporar vacant, pe                          

perioadă determinată: 

 Contabil şef  
 

la  data  de  19 ianuarie  2017,  ora  10.00,  la  sediul 

 Şcolii Populară de Artă şi Meserii a Judeţului Harghita 

  
  

   Legea nr. 477/2004, privind Codul de conduită a 
personalului contractual din autoritățile și instituțiile 
publice; 

  
   Legea nr.  82/1991 Legea contabilității republicat M.O. 
nr.48 din 14 ianuarie 2005 cu modificărilor ulterioare; 

  
   Ordinul M.F.P. nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind organizarea si conducerea 
contabilității instituțiilor publice ,Planul de conturi pentru 
instituții publice și instrucțiunile de aplicarea a acestuia 

  
   Ordin nr. 1792/2002 al ministrului finanţelor publice pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea 
şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, 
evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale cu 
modificările şi completările ulterioare, M.O. nr. 37 din 23 
ianuarie 200 


