
  

         

 
UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU–MUREȘ 

MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI EGYETEM  

 

 

Universitatea de Arte din Tg-Mureș, în conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicată cu 

modificările și completările ulterioare ale HG 286/2011, anunță organizarea în data de 

19.10.2017, ora 11,00, la sediul din str. Köteles Sámuel, nr.6, Tg-Mureș, cod poștal 540057, a 

concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminată, cu normă întreagă, a postului 

contractual vacant de Administrator financiar-contabil șef în cadrul Compartimentului 

financiar-contabil. 

 

 

CONDIȚIILE GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS, CONFORM 

LEGISLAȚIEI ÎN VIGOARE, SUNT: 

    a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România; 

    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

    d) are capacitate deplină de exerciţiu; 

    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza 

adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate; 

    f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit 

cerinţelor postului scos la concurs; 

    g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra 

statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea 

justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar 

face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit 

reabilitarea. 

 

 

CONDIȚII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS SUNT, CONFORM 

SPECIFICAȚIEI FIȘEI POSTULUI: 

1. studii superioare economice de lungă durată/studii universitare de licență; 

2. vechime în exercitarea funcției de contabil de minim 5 ani; 

3. deținere certificat S.E.C., conform Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările 

ulterioare și Ordinul nr. 496/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

dobândirea și retragerea certificatului de atestare a cunoștințelor dibândite în domeniul 

Sistemului European de Conturi; 

4. cunoștințe operare pe calculator. 

 

 

PROBELE DE CONCURS CONSTAU ÎN : 

1. probă scrisă (Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut: 

minimum 60 de puncte) 

2. interviu 

 



  

         

BIBLIOGRAFIE: 

1. Legea nr. 82/1991 – Legea contabilității, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 

2. Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

3. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare; 

4. Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

5. Ordinul nr. 1139/2015 privind modificarea și completarea ministrului finanțelor 

923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea 

controlului financiar preventive și a Codului specific de norme profesionale pentru 

persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventive propriu; 

6. Legea nr. 22/1969 pentru angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea 

în legătură cu gestionarea bunurilor, cu modificările și completările ulterioare; 

7. Decret nr. 209/1976 pentru aprobarea regulamentului de casă; 

8. Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 

lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și 

organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

9. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005 pentru modificarea și completarea 

Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

10. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2021/2013 pentru modificarea și completarea 

Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor 

publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a 

acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005; 

11. Ordinul nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele 

publice, cu modificările și completările ulterioare; 

12. Legea 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și 

necorporale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

13. Hotărârea Guvernului nr. 909/1997 pentru aprobarea normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active 

corporale și necorporale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

14. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor; 

15. Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice; 

16. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicat, cu modificările și completările 

ulterioare; 

17. Ordonanța de urgență nr. 20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice în anul 2016, cu modificările și completările ulterioare; 

18. Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu 

modificările ulterioare. 

19. Lege-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 

20. OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate; 

21. Ordinul ministrului finanțelor publice privind întocmirea și depunerea situațiilor 

publice nr. 629/2009, cu modificările și completările ulterioare; 

22. Ordinul nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția 

bugetelor de venituri și cheltuieli ale unor instituții publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

23. Legea Bugetului de Stat pe anul 2017; 



  

         

24. H.G. nr. 1860/2006 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților publice pe 

perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul 

localității, în interesul serviciului. 

 

 

 

Înscrierile se fac până la data de 11.10.2017  inclusiv, ora 15, la sediul Universității de Arte din 

Tg-Mureș, str. Köteles Sámuel, nr.6, cod poștal 540057, jud. Mureș, Tel. 0265-266281, 

Departamentul Resurse umane. 

 
Fișa postului, documentele necesare înscrierii și alte informații suplimentare se găsesc pe site-

ul universității: www.uat.ro. 

 

DATELE DE DESFĂȘURARE A PROBELOR DE CONCURS: 

 
27.09.207017- 11.10.2017, înre orele 9-15  - depunerea dosarelor de concurs 

12.10.2017,  înre orele 9-15        - selecția dosarelor de concurs 

12.10.2017, ora 15        - afișare rezultate- selecție dosare 

13.10.2017, înre orele 9-15        - depunere contestați selecție dosare 

16.10.2017, înre orele 9-15       - soluționare contestații și afișare rezultat selecția  

               dosarelor  

19.10.2017, ora 11    - susținere probă scrisă 

19.10.2017, ora 15    -  afișare rezultate 

20.10.2017, ora 11    - susținere interviu pentru candidații care au  

   obținut minim 60 de puncte la proba scrisă 

20.10.2017, ora 15    -  afișare rezultate 

21.10.2017, între orele 9-15    - depunere contestații 

22.10.2017, între orele 9-13   - soluționare și afișare rezultat contestații 

22.10.2017, ora 16    - afișare rezultate finale 

 

 

 

 

 

 

  Rector,       DGA, 

prof. univ. dr. habil. Sorin Ion Crișan    ec.jr. Sipos Levente 

 

 

 

 

http://www.uat.ro/

