RADET organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de ECONOMIST în cadrul
Directiei Economice – BIROUL CONTROL FINANCIAR PREVENTIV.
Candidaţii pentru ocuparea postului de economist trebuie să îndeplinească următoarele
cerinţe:


Studii –



Experienta –

Studii superioare de lungă durată profil economic sau
Studii universitare cu diploma de licenţă profil economic
minim 3 ani - studii economice;

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
1100 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 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 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 obligatorie - pentru proba scrisa este prezenta in anexa 1

ANEXA 1
BIBLIOGRAFIE
PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ECONOMIST DIN CADRUL BIROULUI
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV
1. OMFP 923/2014 – Normele metodologice generale referitoare la exercitarea
controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru
persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu;
2. OMFP 2332/2017 - din 30 august 2017 privind modificarea Ordinului ministrului
finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice
generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului
specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de
control financiar preventiv propriu;
3. Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 – privind controlul intern managerial si
control financiar preventiv;
4. Legea 82/1991 – Legea contabilitatii, cu modificarile ulterioare;
5. OMFP 1802/2014 – pentru aprobarea reglementarilor contabile privind situatiile
financiare anuale consolidate;
6. Legea 500/2002 – privind finantele publice;
7. Legea 273/2006 - privind finantele publice locale;
8. OMFP 2634/2015 – privind documentele financiar contabile;
9. Legea 227/2015 – privind Codul fiscal;
10.Legea 207/2015 – privind Codul de procedura fiscala;
11.OG 26/2013 – privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori
economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici
ori majoritari sau detin direct indirect o paticipatie majoritara, cu modificarile
ulterioare;
12.Legea 53/2003 – privind Codul Muncii cu modificarile ulterioare;
13.Legea 70/2015 – pentru intarirea disciplinei financiare privind operatiumile de
incasari si plati in numerar si pentru modificarea si completarea OUG nr.
193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plata;
14. Legea 99/2016 – privind achizitiile sectoriale.

