RADET BUCUREŞTI organizează concurs pentru ocuparea a 2 (două) posturi vacante de
ECONOMIST în cadrul Serviciului Evidenţă Patrimoniu.
Candidaţii pentru ocuparea posturilor de Economist trebuie să îndeplinească
următoarele cerinţe:


Studii

– Studii superioare de lungă durată în domeniul ştiinţe economice
sau



- Studii universitare de licenţă cu diplomă în domeniul ştiinţe
economice
Experienţă : -

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul R.A.D.E.T. din str. Cavafii Vechi nr.
15 - Serviciul Resurse Umane, etaj 1, camera 13, până la data de 15.02.2019 - ora
1200 şi vor conţine în mod obligatoriu:





cererea de înscriere la concurs;
CV – model europass;
act de identitate - copie;
diplome studii şi cursuri – copie.

Procesul de recrutare şi selecţie se derulează în 3 etape şi anume :
1. Etapa I – Selecţia dosarelor – verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la
concurs.
2. Etapa II – Probă scrisă – va avea loc în data de 18.02.2019 – ora 1000 la sediul
RADET din str. Cavafii Vechi nr. 15 - etaj 1, camera 16.
3. Etapa III – Interviu – va avea loc în data de 18.02.2019 – ora 1300 la sediul RADET
din str. Cavafii Vechi nr. 15 - etaj 1, camera 16.
Admiterea la etapa de interviu o reprezintă obţinerea notei de minim 7 la proba scrisă.
Informaţii suplimentare: telefon 0372.148.025 - Serviciul Resurse Umane
BIBLIOGRAFIE – ATAŞATĂ ÎN ANEXĂ

Anexa 1
BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE:

-Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
-Ordinul nr. 1802/2014 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor
contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale
consolidate;
-Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
-Ordinul nr. 2861/2009 privind aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
-Ordinul nr. 2634/2015 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar - contabile*
-HG nr. 2139/2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea şi duratele normale
de funcționare a mijloacelor fixe;
-Legea Nr. 15 din 24 martie 1994 *** Republicată privind amortizarea capitalului
imobilizat în active corporale şi necorporale ;
-HG nr. 909 din 29 decembrie 1997, actualizată, pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat
în active corporale şi necorporale, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului
nr. 54/1997 ;
-Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din
funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public;
-Legea 213/1998 LEGE nr.213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia si HG 548 /1999 norme la l213/98;
-Ordinul MFP 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 – actualizat cu Ordinul 2332/2017;

