ȘCOALA GIMNAZIALĂ „Herăstrău”




STR. BORȘA, NR. 27- SECTOR 1
TEL.: 021.232.66.13
www.scoala12bucuresti.ro; scoala12@gmail.com

ANUNȚ CONCURS
Școala Gimnazială “Herăstrău” , cu sediul în București, Str. Borșa, nr. 27 – Sector 1,
organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcții
contractuale de execuție vacante:
1.

Administrator financiar (contabil) – 0,5 post.

Condiții generale de participare:
Pentru participarea la concurs, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale,
conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011,
cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând
Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței
medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor
postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului
ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de
fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă
cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
1.Administrator financiar (contabil) – 0,5 post.
Condiții specifice de participare la concurs:
a) nivelul studiilor: superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul științelor economice
b) vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minim 2 ani
c) cunoştinţe de operare PC: Microsoft Office, Internet Explorer
Probele de concurs:
(1) Concursul constă în 4 etape succesive:
 selecția dosarelor de înscriere – 10.01.2022-12.01.2022
 proba scrisă – 14.01.2022, ora 11.00. – 100 puncte
 proba practică – 17.01.2022, ora 11.00. – 100 puncte
 interviul – 18.01.2022, începere ora 11.00– 100 puncte
(2) Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.
Candidaţii care nu obţin minimum 50 puncte la fiecare probă nu pot participa la proba următoare.
Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la fiecare probă.
(3) Se consideră admişi candidaţii care au obţinut cel mai mare punctaj, în ordine descrescătoare.

