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Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara 

organizează examen de promovare pentru funcția de: 
 

INFORMAȚII PRIVIND POSTUL 

Denumirea 

postului: 
ADMINISTRATOR FINANCIAR I 

Locul de 

muncă: 
SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL 

Nivel studii: Superioare 

BIBLIOGRAFIA DE CONCURS 

- Carta Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara (www.umft.ro) 

- Regulamentul intern al Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara 

(www.umft.ro) 

- Regulamentul de organizare și funcționare al Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din 

Timișoara (www.umft.ro) 

-  Legea Contabilității nr. 82/1991, actualizată 

-  Legea nr. 1/2011 a educației naționale, actualizată 

-  OMFP 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea 

contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare 

a acestuia 

- ORDIN nr. 1.792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, 

lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si 

raportarea angajamentelor bugetare si legal 

- Legea nr. 571/2003 – Codul Fiscal, actualizată 

- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, atualizată  

- Ordin nr. 2.861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii 

- OUG nr. 64 din 3 iunie 2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea 

acestora pentru obiectivul convergenta 

- HG nr. 1.860 din 21 decembrie 2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si 

institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in 

cadrul localitatii, in interesul serviciului  

COMISIA 

Comisia de 

concurs: 

Președinte:   Contabil Șef, Ec. Maria-Mihaela Stepan 

Membru:      Director Resurse Umane, Sașa Mitrovici  

Membru:      Șef Serviciu Financiar Contabil. Mihaela-Anișoara Țilea 

Secretar:       Ec. Mihaela-Adriana Stanca 

Comisia de 

soluționare a 

contestațiilor: 

Președinte:   DGA, Prof. Filip Fiat 

Membru:      Ec. Petruș Lidia 

Membru:      Șef birou Salarizare, Ec. Laura-Snejana Caplar 

Secretar:       Ec. Mihaela-Adriana Stanca 

DESFĂȘURAREA CONCURSULUI DE PROMOVARE 

Examenul de promovare constă în susținerea unei probe scrise 
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Desfășurarea probei scrisă: 
26.09.2017 ora 10,00, la Serv.Financiar-

Contabil 

Afișarea rezultatelor probei scrise: 26.09.2017, ora 15.00 

Depunerea contestațiilor privind rezultatul probei scrise: 
26.09.2017, ora 15.00-27.09.2017, ora 

15.00 

Soluționarea contestațiilor privind rezultatul probei 

scrise și afișarea rezultatelor finale: 
28.09.2017, ora 9.00 
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