ANUNŢ CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL

REGISTRUL URBANIȘTILOR DIN ROMÂNIA cu sediul în București, bd. Nicolae Bălcescu
nr. 17A, etaj 5, sector 1, organizează concurs de recrutare pentru funcția contractuală de execuție vacante
de Economist/Consilier – Compartiment Contabilitate Gestiune Achiziții Publice Admnistrativ.
Condiţii specifice de participare la concurs pentru postul de Economist/Consilier :
-

studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
studii universitare de master;
vechime în muncă: 10ani;

Concursul se organizează la sediul instituției din București, bd. Nicolae Bălcescu nr. 17A, etaj 5, sector 1,
în data 03 Martie 2020 ora 11:00 – proba scrisă, iar interviul va avea loc în data de 05.03.2020.
Dosarul de înscriere va conţine următoarele documente :
-

-

cerere de înscriere adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor
specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste
vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă
incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile
sanitare abilitate;
curriculum vitae;

Dosarele de concurs se depun la sediul sediul instituției din București, bd. Nicolae Bălcescu nr. 17A,
etaj 5, sector 1, în termen de 10 de zile lucrătoare de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al
României, Partea a III–a, respectiv de la data de 10.02.2020 până la data de 21.02.2020– ora 14:00.
Selecţia dosarelor de concurs se realizeaza în 2 zile lucrătoare de la expirarea datei limită de depunere a
dosarelor, cu menţiunea „ADMIS” sau „RESPINS”. Afişarea rezultatelor se va face până în data de
25.02.2020, ora 14:00.

Dosarul trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din Hotărârea nr.
286/2011 (*actualizată*), iar documentele vor fi prezentate şi în original în vederea verificării şi
certificării. Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul
instituției. Alte informaţii referitoare la organizarea concursului pot fi obţinute la telefon 031/425.13.83,
persoana de contact doamna Petrisor Liliana Elza – Director Executiv RUR.
Bibliografia propusă pentru concurs :
 Legea nr. 53/2003 – Codul muncii
 Legea nr. 319/2006 Legea securității și sănătății în muncă
 OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ (TITLUL III Personalul contractual din autoritățile
și instituțiile publice)
 Constituția României;
 Ordonanța nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare;
 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administraţia publică, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificăile și completările ulterioare;
- Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 82/1991 a contabilităţii cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 64/2007 privind datoria publică ,cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Hotararea nr. 683/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice a aplicare a prevederilor art. 14
din O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publica;
- Ordin nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind organizarea si conducerea
contabilitatii institutiilor publice ,Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de
aplicare a acestuia ,cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordin nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea,
ordonantarea si plata cheltuielilior institutiilor publice, precum si organizarea ,evidenta si
raportarea angajamentelor bugetare si legale cu modificarile si completarile ulterioare;
- OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si efectuarea
inventarierii privind elementele de natura activelor,datoriilor si capitalurilor proprii;
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