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ANUNȚ EXAMEN DE PROMOVARE
În data de 29.01.2021, ora 12.00, la Universitatea din Pitești, cu sediul în Pitești, str. Târgu
din Vale nr.1, organizează examenul de promovare în funcţia de Administrator Financiar gradul
professional III S din cadrul Biroului Financiar, urmare aprobării referatului înregistrat sub nr.
11525/29.10.2020 și hotărârea Senatului Universității din Pitești din data de 14.12.2020.
Tematica și Bibliografia examenului de promovare:
I. Tematica examenului de promovare pentru postul de Administrator Financiar III S
1. Finanţarea şi patrimoniul Universităţilor conform Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011;
2. Gestionarea mijloacelor bănesti si a altor valori;
3. Documente supuse controlului preventiv privind bunurile din patrimoniul instituţiilor publice
conform O.M.F.P. nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la
exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru
persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
4. Inventarierea disponibilităţilor băneşti;
5. Efectuarea încasărilor, evidenta si păstrarea numerarului de către casier;
6. Documentele care atestă mijloacele bănesti si decontările;
7. Păstrarea şi arhivarea registrelor de contabilitate şi a celorlalte documente financiarcontabile;
8. Norme generale de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile;
9. Registrele de contabilitate

II. Bibliografia examenului de promovare pentru postul de Administrator Financiar III S
1. Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 din 10.01.2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din
10.01.2011, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 500/2006 privind finanţele publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 597 din
13.08.2002, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 270/2013);
3. OMFP 1792/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru angajarea, lichidarea,
ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, publicat în Monitorul Oficial nr. 27 din
23.01.2003;
4. Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată, publicată în Monitorul Oficial nr. 454 din
18.06.2008;
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5. Ordin nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea
contabilităţii instituţiilor publice şi a planului de conturi pentru acestea, publicat în Monitorul
Oficial nr. 1186 din 29.12.2005;
6. Ordin nr 2634/2015 al Ministrului Finantelor Publice privind documentele financiar-contabile,
publicat in Monitorul Oficial nr. 910 din 09.12.2015;
7. Decretul nr. 209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiunilor de casa;
8. ORDINUL nr. 2.006 din 13 decembrie 2013 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor
publice nr. 1.271/2004 pentru aprobarea Precizărilor privind structura codurilor IBAN aferente
conturilor de cheltuieli şi venituri bugetare, precum şi conturilor de disponibilităţi deschise la
unităţile Trezoreriei Statului, publicat în Monitorul Oficial nr. 807 din 19 decembrie 2013;
9. ORDINUL nr. 2.008 din 13 decembrie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor art. 28^4 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, publicat în Monitorul
Oficial nr. 789 din 16 decembrie 2013;
10.

ORDINUL nr. 556 din 8 aprilie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor
raportări financiare lunare în anul 2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 276 din 15 aprilie 2014;

11.

Ordinul nr. 923 din 11 iulie 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare
la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru
persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat;

12.

Legea nr. 344/2018 cu modificări şi completări la Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei
financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor
moderne de plată.

NOTĂ: Va fi avută în vedere legislația în vigoare la data scoaterii la concurs a postului.
Examenul de promovare constă în susţinerea unei probe scrise.
Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora: concursul va consta în
probă scrisă. Concursul va avea loc în str. Târgu din Vale nr. 1, sala 1.44, Corp Central B astfel:
proba scrisă în data de 29.01.2021, începând cu ora 12.00.
Comisia de examinare numită prin Decizia emisă de Rectorul UPIT nr. 29 din data de
13.01.2021 stabileşte pe baza bibliografiei şi, după caz, a tematicii 3 până la 9 subiecte, cu cel mult
două ore înainte de ora stabilită pentru examenul de promovare.
La locul, data şi ora stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare pune la
dispoziția candidatului lista subiectelor stabilite.
Candidatul redactează o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de
examinare.
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Durata examenului de promovare se stabileşte de comisia de examinare în funcţie de gradul
de dificultate şi complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate depăşi 3 ore.
În cadrul examenului de promovare fiecare membru al comisiei de examinare notează
lucrarea elaborată de candidat cu un punctaj maxim de 100 de puncte, pe baza următoarelor criterii:
a) cunoştinţe teoretice necesare funcţiei evaluate;
b) abilităţi de comunicare;
c) capacitate de sinteză;
d) complexitate, iniţiativă, creativitate.
Rezultatele examenului de promovare se afişează la sediul Universitatea din Pitești-Rectorat,
precum şi pe pagina de internet a acesteia, în termen de maxim două zile lucrătoare de la data
susţinerii acestuia. Rezultatul obţinut poate fi contestat în termen de o zi lucrătoare de la data afişării
rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Comisia de soluţionare a contestaţiilor va
reevalua lucrarea, iar rezultatele finale se afişează la sediul Universitatea din Pitești-Rectorat în două
zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestaţiei.
Comisia de examinare stabileşte ponderea din nota finală a fiecărui criteriu prevăzut mai sus.
Componența comisiei de examinare pentru postul de Administrator Financiar III S
-

Voicescu Ana-Elena - Sef Birou Financiar - Administrator Financiar I S - Preşedinte;
Brasoveanu Aura
- Sef Serviciu Contabilitate – Administrator financiar I S;
Joe Daniela
- Administrator Financiar I S - Membru;

-

Ardeleanu Monica

– administrator financiar IS- Secretar;

Componența comisie de soluționare a contestațiilor pentru postul de Administrator
Financiar III S
-

Stan Lucia - Director Economic – Administrator financiar I S- Preşedinte;
Borovina Lucia
- Administrator Financiar I S - Membru;
Predoiu Liliana
- Administrator financiar I S- membru

-

Ardeleanu Monica - administrator financiar I S - Secretar

RECTOR,
Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEȘAN

Direcția Resurse Umane,

Director Victor BRATU
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