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ANUNŢ
Colegiul Tehnic Iuliu Maniu Carei,cu sediul în localitatea Carei,jud.Satu Mare, str. Iuliu Maniu
nr.20,telefon 0261862402,fax 0261866726,organizează concurs în perioada 06.04.2016-6.05.2016 pentru
ocupare a 1 post de administrator financiar I M pe durată nedeterminată vacant în statul de funcţiuni al
instituţiei în cadrul compartimentului contabilitate,în acord cu prevederile H.G. nr.1027/2014,publicat în
MO 854/24.11.2014 privind modificarea H.G. 286/2011.
Probe de concurs:
- Proba scrisă – 04.05.2016
- Interviu -06.05.2016
La înscriere candidaţii vor depune 1 dosar- la secretariatul Colegiului Tehnic Iuliu Maniu Carei îndeplinind
cumulativ următoarele condiţii prevăzute de legislaţia în vigoare:
Conditii generale :
Să aibă cetăţenie română,cetăţenia altor state membre ale UE sau altor state din Spaţiul Economic
European
Cunoscător al limbii române scris şi vorbit
Capacitatea deplină de exerciţiu
Stare de sănătate corespunzătoare postului atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de
familie
Studii superioare economice atestate cu diplomă de licenţă şi sau studii postuniversitare aprofundate
Vechime în specialitate
Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii,contra statului ori contra
autorităţii de serviciu care împiedică înfăptuirea justiţiei de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei
infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă(declaraţie)
Condiţii specifice:
Studii superioare economice atestate cu diplomă de licenţă ,actele de studii se vor prezenta în copii
legalizate
Vechime minimă de 5 ani în specialitate
Cerere de înscriere
Curriculum vitae-Europass
Copie după actul de identitate
Adeverinţă vechime muncă/Copie după cartea de muncă/extras Revisal de la ultimul loc de muncă
Adeverinţă medicală apt pentru angajare,aviz psihologic medicina muncii la zi
Recomandare de la ultimul loc de muncă
Adeverinţă ce atestă competenţe de operare păe calculator
Abilităţi de comunicare
Cazier judiciar
Dosarele candidaţilor vor fi predate secretariatului comisiei în termenul prevăzut de calendarul stabilit.
Informaţii suplimentare se pot obţine la comp.secretariat.
Director,
Prof.Micovschi Adrian

Secretar şef,
Miclea Ramona
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Graficul concursului pentru postul vacant este următorul

Data
06.04.2016
06.03.2016-19.04.2016
19.04.2016
19.04.2016
20.04.2016
20.04.2016
04.05.2016 –ora 9
04.05.2016
04.05.2016
05.05.2016
06.05.2016 –ora 9
06.05.2016
06.05.2016

ETAPE
Publicarea anunţului
Depunerea dosarelor de concurs
Selecţia dosarelor
Afişarea rezultatelor în urma selecţiei dosarelor
Depunerea contesţaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor
Afişarea rezultatelor în urma selecţiei dosarelor
Susţinerea probei scrise
Afişarea rezultatelor probei scrise
Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise
Afişarea soluţionării rezultatelor
Susţinerea interviului de către candidaţii declaraţi admişi în urma probei
scrise
Afişarea rezultatelor interviului
Afişarea rezultatelor finale

Candidaţii pot contesta numai propriile lucrări.
Relaţii suplimentare şi bibliografia pentru concurs se obţin la secretariatul comisiei 0261862402.
Probele se vor susţine la sediul unităţii-Colegiul Tehnic Iuliu Maniu Carei.
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