Organizează concurs pentru ocuparea a unui post vacant de :
- ECONOMIST, din cadrul SERVICIULUI FACTURARE
Candidaţii pentru ocuparea postului de ECONOMIST trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinţe:
 Studii – Studii superioare de lunga durata cu diploma de licenta in domeniul stiinte
economice sau Studii universitare cu diploma de licenta in domeniul stiinte
economice
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul R.A.D.E.T. din str. Cavafii Vechi nr. 15 - Serviciul
Resurse Umane, Organizarea Muncii, etaj 1, camera 13, până la data de 15.02.2019 - ora 12 00 si vor
contine in mod obligatoriu :
-

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

Procesul de recrutare si selectie se deruleaza in 3 etape si anume :
1. Etapa I - Selectia dosarelor – verificarea indeplinirii conditiilor de participare la concurs.
2. Etapa II – Proba scrisa – conform bibliografiei de concurs, anexate prezentului anunt, va avea loc
în data de 18.02.2019 – ora 1200 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 13
330 la sediul RADET din str. Cavafii
Vechi nr. 15 - etaj 1, camera 16.
Ad
dmiterea la etapa de interviu o reprezinta obtinerea notei minime 7 la proba scrisa.
Informaţii suplimentare: Serviciul Resurse Umane, tel 0372.148.025

Bibliografie obligatorie:
- O.M.F.P. nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
- Legea contabilitatii Nr. 82/1991, republicata si actualizata;
- OMFP 2861/2009 – Organizarea si efectuarea inventarierii activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
- Legea 275/2017 pentru aprobarea OG 23/2017 privind plata defalcata a TVA;
- PO-721.07 Stabilire şi facturare consumuri de energie termica pentru utilizatori - (procedura
operationala RADET);
- PO-851.02 Distribuire facturi energie termică la utilizatori- (procedura operationala RADET).

