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-Secretariat- 

 

Nr. 803/11.12.2017 

 

ANUNȚ 

 

Registrul Urbaniștilor din România (denumit în continuare „RUR”) organizează concurs pentru 

ocuparea unui post vacant de Contabil Șef al RUR, cod COR -121120, funcţie contractuală de 

conducere, în conformitate cu Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de 

ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a 

criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 

contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

286/2011, astfel cum a fost modificată. 

 

1. Documentele dosarului de concurs: 

a) cerere de înscriere la concurs adresată preşedintelui RUR; 

b) copia certificată pentru conformitate cu originalul a actului de identitate sau a oricărui alt 

document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; 

c) copia certificată pentru conformitate cu originalul a diplomelor care atestă nivelul studiilor și 

a altor acte care atestă eventuale specializări; 

d) copia certificată pentru conformitate cu originalul a carnetului de muncă sau, după caz, 

adeverință care atestă vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare 

ocupării postului; 

e) copia certificată pentru conformitate cu originalul a documentaţiei atestând îndeplinirea 

condiţiilor specifice ale postului; 

f) cazier judiciar sau declarație pe proprie răspundere atestând lipsa antecedentelor penale ce ar 

atrage incompatibilitatea cu funcția scoasă la concurs; 

g) adeverință medicală eliberată de către medicul de familie sau de către o unitate sanitară 

abilitată, cu cel mult 6 luni anterior datei depunerii dosarului; 

h) curriculum vitae; 

i) adeverință care să ateste lipsa sancțiunilor disciplinare în ultimele 12 luni sau, după caz, 

declarație pe proprie răspundere atestând lipsa angajării în respectiva perioadă sau în orice 

parte a acesteia; 

j) copie certificată pentru conformitate cu originalul a recomandărilor de la locurile de muncă 

anterioare (opţional). 

 

Note: 

Actele la care se face referire la lit. b)-e) şi j) vor fi prezentate și în original, pentru confruntare. 
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Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia prezentării cazierului judiciar până la 

data primei probe de concurs, sub sancţiunea excluderii sale din concurs. 

Documentul la care se face referire la lit. g) se prezintă în format standard aprobat de către 

autoritatea competentă. 

Documentul la care se face referire la lit. i) nu este necesar dacă informaţiile în cauză sunt 

prezentate în documentaţia la care se face referire la lit. d). 

 

2. Condiții pentru participarea candidatului la concurs: 

 

2.1 Condiții generale: 

a) este cetăţean român sau cetăţean al altui stat membre al Uniunii Europene sau al unui stat 

aparţinând Spaţiului Economic European ori al Confederaţiei Elveţiene şi are domiciliul în 

România; 

a) cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 

b) are capacitate deplină de exerciţiu; 

c) are o stare de sănătate corespunzătoare postului; 

d) îndeplineşte condiţiile de studii şi de vechime și celelalte condiții specifice ale postului; 

e) nu a fost condamnat 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. 

 

2.2 Condiții specifice postului: 

a) studii superioare de lungă durată în domeniul economic; 

b) vechime de minimum 5 ani în specialitatea studiilor la care se face referire la lit. a). 

condiţiile enunţate mai sus trebuie îndeplinite cumulat; 

c) cunoştinţe de operare PC de nivel avansat, precum şi de utilizarea unor programe, softuri şi 

baze de date specifice, de contabilitale, aplicaţii dedicate pentru contabilitatea instituţiilor 

publice; 

d) cunostinte si experienta in activitatea de raportare a situaţiilor financiare în sistemul naţional 

de raportare – Forexebug; 

e) certificat de atestare a cunoștințelor dobandite in domeniul Sistemului European de Conturi 

(SEC); 

f) cunoaşterea temeinică a legislaţiei care reglementează activitatea în domeniul financiar - 

contabil; 

g) perioadă de probă – 90 de zile. 

 

3. Descrierea concursului 

 

3.1 Dosarul de concurs se va depune până la data de 05 ianuarie 2018, ora 1400, la sediul RUR 

din municipiul București, str. Tudor Arghezi nr. 21, et. 6, sector 2. Persoană de contact: 

consilier ing. Anca Urda, tel./fax 021 311 83 38, office@rur.ro. 

3.2 Dosarele de înscriere sunt analizate din perspectiva îndeplinirii condiţiilor de participare şi 

rezultatul acestei selecţii se va afişa la sediul RUR şi pe pagina sa de Internet (www.rur.ro) 

până la data de 08 ianuarie 2018, ora 12.00, cu precizarea că orice respingere va fi motivată. 

http://www.rur.ro/
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3.3 Candidaţii ale căror dosare de concurs au fost admise pot participa la proba scrisă constând 

în redactarea unei lucrări pe baza unor subiecte date cu durata de maximum 3 ore, ce va avea 

loc la data de 11 ianuarie 2018, ora 10.00la adresa sus-menţionată. 

Sunt declarați admiși la proba scrisă candidații care au obținut minimum 50 de puncte din 

maximul de 100 de puncte aferent acestei probe. 

3.4 Candidații admiși la proba scrisă pot participa la cea de-a doua probă a concursului, 

interviul, probă ce se va desfăşura la aceeași adresă, la data de 16 ianuarie, ora 930, cu 

programare în ordine alfabetică. Criteriile de evaluare în cadrul interviului sunt următoarele: 

a) abilitățile și cunoștințele impuse de funcție; 

b) capacitatea de analiză și sinteză; 

c) motivația candidatului; 

d) comportamentul în situații de criză; 

e) inițiativă și creativitate. 

Sunt declarați admiși la proba interviului candidații care au obținut minimum 50 de puncte 

din maximul de 100 de puncte aferent acestei probe. 

3.5 Rezultatul fiecărei probe se afişează la sediul RUR şi pe pagina sa de Internet în termen de 1 

zi lucrătoare de la data desfăşurării acesteia. 

3.6 Candidatul nemulţumit poate depune contestaţie în termen de o zi lucrătoare de la data 

afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise 

sau al interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept. Contestaţiile se soluţionează în 

termen de 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de contestare. Candidatul nemulţumit de 

rezultatul contestaţiei sale se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile 

legii. 

3.7 Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi la 

interviu. Rezultatele finale se afişează la sediul RUR şi pe pagina sa de internet în termen de 

1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor pentru proba 

interviului, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a menţiunii „admis” sau 

„respins”. 

3.8 Câştigătorul concursului va fi candidatul declarat admis care a obţinut cel mai mare 

punctaj final. 

 

4. Tematica și bibliografia de concurs 

 

4.1 Tematică 

a) Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, modificată si actualizată; 

b) Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

c) Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

d) O.M.F.P. nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 

organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru 

instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

e) Normele elaborate anual de Ministerul Finanţelor Publice privind întocmirea şi 

depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor 

raportări financiare lunare.  
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4.2 Bibliografie 

a) Hotărârea Consiliului Superior RUR nr. 101/2010 pentru aprobarea Regulamentului 

privind dobândirea dreptului de semnatură pentru documentațiile de amenajare a 

teritoriului și de urbanism și a Regulamentului referitor la organizarea și funcționarea 

Registrului Urbanistilor din Romania (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

577/13.08.2010 şi nr. 140/01.03.2012, disponibilă şi la adresa de Internet 

http://www.rur.ro/temei-legal ); 

 

b) Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, modificată si actualizată; 

c) Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

d) O.M.F.P. nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea 

şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile 

publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare; 

e) Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

f) O.M.F.P. nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; 

g) O.M.F.P. nr. 1.826/2003 pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare 

la organizarea şi conducerea contabilităţii de gestiune; 

h) O.M.F.P. nr. 2634/2015 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile 

cu modificările şi completările ulterioare; 

i) O.G. nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul 

instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

j) O.M.E.F. nr. 3.471/2008 pentru aprobarea normelor metodologice privind reevaluarea şi 

amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice; 

k) ORDIN nr.2021/17.12.2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice 

privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi 

pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul 

ministrului finanţelor publice nr.1917/2005 

l) Normele elaborate anual de Ministerul Finanţelor Publice privind întocmirea şi 

depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor 

raportări financiare lunare.  

http://www.rur.ro/temei-legal

