CASA CORPULUI DIDACTIC
MURE~

I
"""'Ul.~'f~

www.ccdmures.ro

I

MINISTERUL
EDUCA TIEl
'

NA TIONALE

Nr.125/28.02.2014
ANUNT PUBLIC
Casa Corpului Didactic Mure~
anunta
concurs pentru ocuparea 92 post de administrator financiar (contabil $ej) cu stud;; superioare IS
# unui post de bibliotecar cu stud;; superioare IS
cu contracte de muncii pe duratii nedeterminatii
I. Concursul pentru ocuparea ~ post de administrator
financiar (contabil ~ef) studii
superioare I S
Conditii generale de participare:
ceHitenie romana ~i domiciliu in Romania
varsta minima reglementata de prevederile legale
capacitate deplina de exercitiu
stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza
adeverintei medicale
indepline~te conditiile de studii ~i, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit
cerintelor postului scos la concurs
nu a fost condarnnata definitiv pentru savar~irea unei infractiuni contra umanitatii, contra
statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica
infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savar~ite cu
intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a
intervenit reabilitarea
Conditii specifice de inscriere la concurs:
- absolvent cu diploma al invatamantului superior, in profilul economic
- experienta in contabilitate bugetara de minim 3 ani
- cuno~tinte de operare pe calculator ( word, exel, program de conta- Adi-com soft)
Dosarul de concurs trebuie sa cuprinda:
- cerere de inscriere;
- copie act de identitate;
- curriculum vitae, model european;
- cazier judiciar;
- adeverinta medicala;
- copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor pentru indeplinirea conditiilor specifice
concursului (se prezinta ~i documentul in original pentru conformitate);
- eventual, copii dupa alte diplome/certificate
care atesta absolvirea unor cursuri de
specializare .
II. Concursul pentru ocuparea unui post de bibliotecar
Conditii generale de participare:
cetatenie romana ~i domiciliu in Romania
varsta minima reglementata de prevederile legale
Intocmit: Corneanu Mariela
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capacitate deplina de exercitiu
stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza
adeverintei medicale
indepline~te conditiile de studii ~i, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit
cerintelor postului scos la concurs
nu a fost condamnata definitiv pentru savar~irea unei infractiuni contra umanitatii, contra
statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica
inmptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savar~ite cu
intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a
intervenit reabilitarea
Condifii specifice de participare:
- absolvent cu examen de diploma al unei institutii de invatamant, sectia de biblioteconomie
sau a altor institutii de invatamant ai caror absolventi au studiat in timpul ~colarizarii disciplinele de
profil din domeniul biblioteconomiei
- cunoa~terea unei limbi de circulatie intemationala
- cuno~tinte de operare pe calculator
Dosarul de concurs trebuie sa cuprinda:
- cerere de inscriere;
- copie act de identitate;
- curriculum vitae, model european;
- cazier juridic;
- adeverinta medical a;
- copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor pentru indeplinirea conditiilor specifice
concursului (se prezinta ~i documentul in original pentru confonnitate);
- eventual, copii dupa alte diplome/certificate care atesta absolvirea unor cursuri de
specializare .
Tennenullimita de depunere a dosarelor este luni, 17 rnartie 2014, ora 1600,
la sediul Casei Corpului Didactic Mure~, strada Victor Babe~, nr. 11 etaj 2
carn. 214-secretariat
Pentru informafii suplimentare - tel. 0265 / 260880, zilnic intre orele 9-14.

intocmit: Corneanu Mariela
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REGULAMENT
privind organizarea ~i desra~urarea concursului pentru ocuparea

Y2

post de administrator

financiar sudii superioare (contabil ~ej) IS
cu contract de muncii pe duratii nedeterminatii
In temeiul Legii nr. Hotanmi Guvemului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile ~i completarile
ulterioare ~i
A vand in vedere prevederile Ordinului nr. 555412011 din 07/1 012011 privind aprobarea
Regulamentului de organizare ~i functionare a Casei Corpului Didactic, Legea Educatiei Nationale
nr.112011

In baza Hotanmi
ianuarie 2014,

Consiliului

de Administratie

a Casei Corpului Didactic Mure~ din 28

Casa Corpului Didactic Mure~ organizeaza

concurs pentru ocuparea

Y2

post de administrator financiar sudii superioare (contabil ~ef) I S

cu contract de muncii pe duratii nedeterminatii

I. Concursul pentru ocuparea ~ post de administrator
superioare I S
Conditii generale de participare:

financiar (contabil ~ef) studii

cetatenie romana ~i domiciuliu in Romania
varsta minima reglementata de prevederile legale
capacitate deplina de exercitiu
stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza
adeverintei medicale
indepline~te conditiile de studii ~i, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit
cerintelor postului scos la concurs
nu a fost condarnnata definitiv pentru savar~irea unei infractiuni contra umanitatii, contra
statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica
intaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savar~ite cu
intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a
intervenit reabilitarea

Conditii specifice de inscriere la concurs:
- absolvent cu diploma ai invatamantului superior, in profilul economic
- experienta in contabilitate bugetara de minim 3 ani
- cuno~tinte de operare pe calculator ( word, exel, program de conta- Adi-com soft)

Dosarul de concurs trebuie sa cuprinda:
- cerere de inscriere;
- copie act de identitate;
- curriculum vitae, model european;
- cazier judiciar;
- adeverinta medical a;
- copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor pentru indeplinirea conditiilor specifice
concursului (se prezinta ~i documentul in original pentru conformitate);
- eventual, copii dupa alte diplome/certificate care atesta absolvirea unor cursuri de
specializare .

II. Desra~urarea etapelor concursului:
- 17 martie 2014 ora 1600 - termenullimita de depunere a dosarelor de inscriere;
- 19 martie 2014 ora 1400 - validarea dosarelor de inscriere - proba eliminatorie
- 20 - 21 martie 2014 - depunerea contestatiilor, intre orele 9-15.00, la sediul institutiei
- 24 martie 2014 - solutionarea contestatiilor la selectia de dosare ~i afi~area rezultatelor
intocmit: Corneanu Mariela
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- 10 aprilie 2014, intre orele 0900_1100

proba scrisa la sediul Casei Corpului Didactic
Mure~ (strada Victor Babe~, nr. 11, etaj II) ~i anuntarea rezultatelor;
- 11 aprilie 2014 orele 1200 - term en limita de depunere a contestatiilor la proba scrisa;
- 11 aprilie 2014 orele 1400 - solutionarea contestatiilor ~i anuntarea rezultatelor;
- 14 aprilie 2014 orele 0900 - proba orala - interviu pentru candidatii care au obtinut minim 70
de puncte la proba scrisa ~i anuntarea rezultatelor;
- 15 aprilie 2014 orele 1000 - termen limita de depunere a contestatiilor la proba
orala - interviu;
- 16 aprilie 2014 orele 1200 - solutionarea contestatiilor ~i anuntarea rezultatelor finale;
-

III. Procedura de evaluare a concursului:
I. Concursul pentru ocuparea ~ post de administrator financiar (contabil ~ef) studii
superioare I S
-Lucrare scrisa - se verifica atM cuno~tintele de specialitate in domeniul contabilitatii ~i
legislatie - 100 de puncte
- Interviu - 100 de puncte
Nota finala va fi stabilita pe baza mediei aritmetice a celor doua probe de concurs.

IV. Tematica ~i Bibliografia:
Concursul pentru ocuparea ~ post de administrator financiar (contabil ~ef) studii
superioare I S
- Legea nr.l /20 11 Legea Educatiei N ationale
- Ordinul nr.5.554 din 7 octombrie 2011 al MECTS privind aprobarea Regulamentului de
organizare ~i functionare a casei corpului didactic
- Legea contabilitatii nr.82/199l reactualizata
- Ordonanta de urgenta nr.34/2006 reactualizata
- Ordin nr.2861/9.10.2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea ~i efectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor ~i capitalurilor proprii
- Ordinul nr.522 din 16 aprilie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice generale
referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv
- HG 250 din 8 mai 1992 privind concediul de odihna ~i alte concedii ale salariatilor din
administratia publica, din regiile autonome cu specific deosebit ~i din unitatile bugetare
- Ordin nr.77/2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor
Legii. Nr.285/20 10 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice
- Legea 273 din 29 iunie 2006 privind finantele publice locale
-HG nr.1395 din 2010 privind finantarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat,
finan~ate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/prescolar pentru anul 2011
-Ordinul nr.1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
angajarea, lichidarea, ordonantarea ~i plata cheltuielilor institutiilor publice, precum ~i organizarea,
evidenta ~i raportarea angajamentelor bugetare ~i legale.

intocmit: Corneanu Mariela
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REGULAMENT

privind organizarea ~i desfii~urarea concursului pentru ocuparea unui post de
bibliotecar cu studii superioare I S
cu contract de muncii pe durata nedeterminata
In temeiul Legii nr. Hotanlrii Guvemului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificarile ~i completarile
ulterioare ~i
Avand in vedere prevederile Ordinului nr. 5554/2011 din 07110/2011 privind aprobarea
Regulamentului de organizare ~i functionare a Casei Corpului Didactic, Legea Educatiei Nationale
nr.l/2011
In baza Hotanlrii Consiliului
ianuarie 2014,

de Administratie

a Casei Corpului Didactic Mure~ din 28

Casa Corpului Didactic Mure~ organizeaza

concurs pentru unui post de
bibliotecar cu studii superioare I S
cu contract de munca pe durata nedeterminata

I. Concursul pentru ocuparea unui post de bibliotecar studii superioare I S
Conditii generale de participare:
cetatenie romana ~i domiciuliu in Romania
varsta minima reglementata de prevederile legale
capacitate deplina de exercitiu
stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza
adeverintei medicale
indepline~te conditiile de studii ~i, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit
cerintelor postului scos la concurs
nu a fost condamnata definitiv pentru savar~irea unei infractiuni contra umanitatii, contra
statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica
intaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savar~ite cu
intentie care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a
intervenit reabilitarea

Conditii specifice de participare:
- absolvent cu examen de diploma al unei institutii de invatamant, sectia de biblioteconomie
sau a altar institutii de invatamant ai caror absolventi au studiat in timpul ~colarizarii disciplinele de
profil din domeniul biblioteconomiei
- cunoa~terea unei limbi de circulatie intemationala
- cuno~tinte de operare pe calculator

Dosarul de concurs trebuie sa cuprinda:
- cerere de inscriere;
- copie act de identitate;
- curriculum vitae, model european;
- cazier juridic;
- adeverinta medicala;
- copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor pentru indeplinirea conditiilor specifice
concursului (se prezinta ~i documentul in original pentru conformitate);
- eventual, copii dupa alte diplome/certificate care atesta absolvirea unor cursuri de specializare .

II. Desfii~urarea etapelor concursurilor:
- 17 martie 2014 ora 1600 - termenullimita
intocmit: Corneanu Mariela
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- 19 martie 2014 ora 1400 - validarea dosarelor de inscriere - proba eliminatorie
- 20 - 21 martie 2014 - depunerea contestatiilor, intre orele 9-15.00, la sediul institutiei
- 24 martie 2014 - solutionarea contestatiilor la selectia de dosare ~i afi~area rezultatelor
- 10 aprilie 2014, intre orele 0900_11°0 - proba scrisa la sediul Casei Corpului Didactic
Mure~ (strada Victor Babe~, nr. 11, etaj II) ~i anuntarea rezultatelor;
- 11 aprilie 2014 orele 1200- termen limita de depunere a contestatiilor la proba scrisa;
- 11 aprilie 2014 orele 1400- solutionarea contestatiilor ~i anuntarea rezultatelor;
- 14 aprilie 2014 orele 09°0 - proba oral a - interviu pentru candidatii care au obtinut minim 70
de puncte la proba scrisa ~i anuntarea rezultatelor;
- 15 aprilie 2014 orele 1000- termen limita de depunere a contestatiilor la proba
orala - interviu;
- 16 aprilie 2014 orele 1200- solutionarea contestatiilor ~i anuntarea rezultatelor finale;
III. Procedura

de evaluare a concursului:

Concursul pentru ocuparea unui post de bibliotecar studii superioare I S
- Lucrare scrisa - se veri fica atat cuno~tintele de biblioteconomie, cat ~i cele de limba straina 100 de puncte
- Interviu - 100 de puncte
Nota finala va fi stabilita pe baza mediei aritmetice a celor doua probe de concurs.

IV. Tematica ~i Bibliografia:
I.Concursul pentru ocuparea

unui post de bibliotecar

studii superioare

IS

- Legea Bibliotecilor nr. 334 din 2002, republicata;
- Biblioteconomie, manual. Bucure~ti, ABBPR, 1994;
- Marcel Ciorcan, Bazele biblioteconomiei. Craiova, MJM, 2005.
- Catinca Agache, Biblioteconomie - valori traditionale ~i moderne, Ia~i, Vasiliana, 2007.
- Gheorghe Buluta, Sultana Craia, Victor Petrescu, Biblioteca azi. Informare ~i comunicare.
Targovi~te, Bibliotheca, 2004.
- Marcel Ciorcan, Relatiile bibliotecii cu publicul, 1997.
- Ordinul nr.5.554 din 7 octombrie 20llal MECTS privind aprobarea Regulamentului de
organizare ~i functionare a casei corpului didactic
- Legea nr.1I20l1 Legea Educatiei Nationale

AND

intocmit: Corneanu Mariela

6/6

RO-540097 - Tirgu-Mure~
Str. Dr. Victor Babe~nr. 11,
Tel: 0265. 260880 Fax: 0265. 262574
e-mail: ccdmures@yahoo.com

