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ANUNȚ PRIVIND CONCURSUL PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE ECONOMIST
SPECIALIST I A

În temeiul prevederilor Hotărârii 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, cu modificările și completările ulterioare, Institutul
Național de Medicină Sportivă organizează în perioada 26 iulie – 29 august 2017, la sediul
său din București, Sector 2, B-dul Basarabia nr. 37 – 39, concurs pentru ocuparea
următorului post vacant:
1 post ECONOMIST SPECIALIST (S) IA Serviciul Financiar – contabilitate
• Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ
următoarele condiții:
Condițiile specifice:
a) studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licență sau echivalentă în
domeniul fundamental al științelor sociale – ramura științe economice;
b) minimum 6 ani și 6 luni vechime în specialitatea studiilor.
Concursul se va desfășura la sediul Institutului Național de Medicină Sportivă cu
sediul în București, B-dul Basarabia nr. 37 – 39 , Sector 2 în data de 23.08.2017 ora 10ºº
proba scrisă și în data de 29.08.2017 ora 10ºº interviul.
Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs
este 16 august 2017 ora 10ºº, la sediul Institutului Național de Medicină Sportivă, București
(I.N.M.S.), Sector 2, B-dul Basarabia nr. 37 – 39.

Informații suplimentare:
Programul de luni – vineri, între orele 10ºº - 14ºº, persoana de contact: Călinescu
Florina, telefon 021 318 47 05/ 06 int. 155.
BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA PENTRU CONCURS
Tematică
- Organizarea și conducerea contabilității;
- Contabilitatea Trezoreriei Statului și a instituțiilor publice;
- Legile specifice care guvernează I.N.M.S.;
- Angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor publice.
Bibliografie
H.G. nr.144 / 2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu
modificările și completările ulterioare;
Decretul nr. 209 / 1976 privind aprobarea Regulamentului operațiunilor de casă;
H.G. nr. 2139 / 2004 pentru aprobarea catalogului privind clasificarea și duratele
normale de funcționare a mijloacelor fixe;
Legea nr. 22 / 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și
răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor;
Legea nr. 70 / 2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de
încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 193 / 2002
privind introducerea sistemelor moderne de plată;
Legea nr. 82 / 1991 legea contabilității, republicată;
Legea nr. 98 / 2016 privind achizițiile publice;
Legea nr. 6 / 2017 legea bugetului de stat pe anul 2017;
Legea nr. 500 / 2002 legea finanțelor publice, cu modificările și completările
ulterioare;
Legea nr. 227 / 2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 7 / 2017 legea asigurărilor sociale de stat pe anul 2017;
O.M.F.P. nr. 923 / 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale
referitoare la exercitarea controlului financiar preventive, republicat;
O.M.F.P. nr. 1826 / 2003 pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri
referitoare la organizarea și conducerea contabilității de gestiune;
O.M.F.P. nr. 1917 / 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice și a planului de conturi pentru
acestea;

O.M.F.P. nr. 2021 / 2013 pentru modificarea Normelor metodologice privind
organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice aprobate prin O.M.F.P. nr. 1917
/2005;
Ordinul nr. 720 / 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția
bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice;
Ordinul nr. 1792 / 2002 privind aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,
lichidarea , ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice;
Ordinul nr. 2861 / 2009 privind aprobarea Normelor privind organizarea și
inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
Ordinul nr. 3471 / 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
reevaluarea și amortizarea mijloacelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor
publice, cu modificările și completările ulterioare;
Ordinul nr. 2634 / 2015 privind documentele financiar – contabile.
CALENDARUL CONCURSULUI
20.07.2017
16.08.2017, ora 10ºº
17.08.2017
18.08.2017
21.08.2017, ora 15ºº
22.08.2017
23.08.2017, ora 10ºº
24.08.2017
25.08.2017, ora 15ºº
28.08.2017
29.08.2017, ora 10ºº
30.08.2017
31.08.2017, ora 15ºº
01.09.2017
04.09.2017, ora 10ºº
Anunț afișat în data de 26.07.2017

publicare anunț
termen limită pentru depunerea dosarelor de
concurs de către candidați
selecția dosarelor de concurs
afișarea rezultatelor selecției dosarelor
termenul limită pentru depunerea
contestațiilor privind selecția dosarelor
soluționarea contestațiilor și afișarea
acestora
proba scrisă
afișarea rezultatelor probei scrise
termenul limită pentru depunerea
contestațiilor privind proba scrisă
Soluționarea contestațiilor și afișarea
rezultatelor acestora
susținerea interviului
afișarea rezultatelor interviului
termenul limită pentru depunerea
contestațiilor privind interviul
soluționarea contestațiilor și afișarea
rezultatelor acestora
afișarea rezultatelor finale

