ANUNT
privind scoaterea la concurs a postului de executie pe perioada nedeterminata de
Economist – grad profesional (S) IA, 1/2 de norma in cadrul Compartimentului Buget
Contabilitate

In temeiul prevederilor Hotararii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentuluicadru 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,
actualizat in anul 2018, Biblioteca Municipala Gheorgheni organizeaza in perioada 12.02.2019 –
22.02.2019 la sediul sau din Gheorgheni, Str. Kossuth Lajos Nr. 25. concurs pentru ocuparea
postului de executie de Economist – grad profesional (S) IA, 1/2 de norma in cadrul
Compartimentului Buget Contabilitate

Condiţii generale de participare la concurs:
Poate participa la concursul pentru ocuparea posturilor vacante persoana care îndeplineşte
următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată 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 faceo incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
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Condiţii de participare specific pentru postul de economist IA:
- studii superioara economice de lunga durata;
- vechime in specialitatea studiilor – minim 7 ani
- cunostinte in domeniu: operare pe calculator (MS Office);
Concursul constă în:
- selectie dosare

12.02.2019

ora 17.00

- proba scrisa

20.02.2019

ora 09.00

- interviu

22.02.2019

ora 09.00

Dosarele de inscriere la concurs se depun la sediul din str. Str. Kossuth Lajos Nr. 25. pana in data
de 12.02.2019 pana cel tarziu orele 17.00
Acte necesare dosar concurs:
-cerere de inscriere la concurs adresata managerului Bibliotecii Municipale Gheorgheni;
-copie carte identitate;
-diploma de licenta in stiinte economice;
-adeverinta medic familie;
-cazier judiciar;
-curriculum vitae;
-copie carnet de munca;
-adeverinte care atesta vechimea in munca;
-recomandari de la locurile de munca anterioare.
Actele solicitate in copie vor fi insotite si de originale,pentru conformitate.
Relatii suplimentare se pot obtine la sediul institutiei, de luni pana vineri, intre orele 09:00-17:00
sau la numarul de telefon: 0266-364.725
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Tematica:
- Norme metodologice privind organizarea contabilitatii instituţiilor publice, planul de conturi şi
instrucţiunile de aplicare
- Atribuţii şi competenţe privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor
publice
- Atributiile compartimentului Contracte Venituri
- Dispozitii privind controlul financiar preventiv
- Standardele de Control intern/managerial
- Principii si reguli bugetare
- Bune practici in domeniu
- Instrumente de control, abilitati de detectare si prevenire a fraudei
- Instrumente de risc management si metode de evaluare a riscurilor
- Principii si reguli privind inventarierea elementelor de activ si pasiv

Bibliografia necesara desfasurarii concursului:

1. Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
2. Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare
3. O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea,
ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi
raportarea angajamentelor bugetare şi legale, actualizat cu modificările şi completările ulterioare
4. OMFP nr. 2021/2013 pentru modificarea si completarea normelor metodologice privind
organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, planul de conturi pentru institutiile
publice
5. Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
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6. Hotararea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-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
7. OMFP 2634/2015 privind documentele financiar-contabile
8. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
9. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
10. Legea nr. 334/2002 republicata – Legea Bibliotecilor
11. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile
ulterioare
12. Hotararea nr. 395/2016. Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizitii publice / acordului-cadru din Legea nr. 98/2016
13. OMFP nr. 2861/2009 - aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii
elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
14. Ordinul nr. 2062/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidența, gestionarea
și inventarierea documentelor specifice bibliotecilor publice
15. Ordonanța de urgență nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor de spectacole sau
concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public

535500 – Gyergyószentmiklós, Kossuth Lajos u. 25.sz.
|
535500 – Gheorgheni, Harghita, România
CUI/CF: 15980999
Tel/fax: 0266-364725 | Mobil: 0744-778.493 |igazgato@gyvk.ro | office@gyvk.ro | biblio@gyvk.ro |
gyermekkonyvtar@gyvk.ro

