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INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCŢII, URBANISM
ŞI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC organizează concurs/examen
pentru ocuparea următorului post vacant:
Economist, Direcţia Economică, Compartiment Financiar – Contabilitate, normă: 8h.
Cerinţe post:
Absolvent studii superioare economice.
Vechime efectivă în domeniul financiar-contabil de minim 5 ani.
Cunoştinţe temeinice de legislaţie care reglementează activitatea în domeniul financiar-contabil.
Cunoştinţe avansate de operare calculator.
Capacitate deplină de exerciţiu.
Candidatul nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni care l-ar face incompatibil cu
exercitarea acestei activităţi.
Cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională nivel mediu/avansat.
Tematică:
1.Modul de organizare a contabilităţii instituţiei.
2. Norme privind elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al unei instituţii.
3. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielior instituţiilor publice, precum şi
organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.
4. Inventarierea generală a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii
deţinute de o instituţie.
5. Costurile salariale directe prevăzute la contractele de finanţare încheiate din fonduri bugetare, în
vederea realizării programelor/proiectelor sau a unor părţi din acestea, cuprinse în Planul naţional
pentru cercetare-dezvoltare şi inovare.
6. Categoriile de cheltuieli pentru activităţile de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării care
pot fi finanţate de la bugetul de stat.
7. Sursele de finanţare pentru activitate de cercetare desfăşurată de unităţile şi instituţiile din cadrul
sistemului naţional de cercetare.
Bibliografie:
1. Legea Nr.82/1991 –Legea contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Legea Nr.500/ 2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
3. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice Nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind
organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor
proprii.
4. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice Nr.1.792/2002, cu modificările şi completările
ulterioare, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi
plata cheltuielior instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor
bugetare şi legale.

5. Hotărârea de Guvern Nr. 134/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea
categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării,
finanţate de la bugetul de stat.
6. Hotărârea de Guvern Nr.327/2003 privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile
salariale directe la contractele de finanţare încheiate din fonduri bugetare, cu modificările şi
completările ulterioare.
7. Ordonanţa de Guvern Nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu
modificările şi completările ulterioare.
CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI/ EXAMENULUI:
Concursul/ examenul se va desfăşura la sediul INCD URBAN-INCERC Bucureşti, Şos.
Pantelimon, nr. 266, sector 2, Bucureşti, în data de 08.07.2022, ora 09.00, astfel:
- Probă scrisă/ ora 09.00 – 10.30.
- Interviu/ ora 10.30 – 11.30.
DATA PÂNĂ LA CARE SE DEPUN DOSARELE DE ÎNSCRIERE ESTE 01.07.2022, la
sediul INCD URBAN-INCERC Bucureşti-Compartimentul Management Resurse Umane - Şos.
Pantelimon nr. 266, sector 2, Bucureşti.
Dosarul de înscriere la concurs/examen trebuie să conţină în mod obigatoriu următoarele
documente:
CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS.
CARTE DE IDENTITATE (COPIE).
CERTIFICAT DE NAŞTERE (COPIE).
CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE -DUPĂ CAZ- (COPIE).
COPII ALE DOCUMENTELOR DE STUDII ŞI ALE ALTOR ACTE CARE ATESTĂ
EFECTUAREA UNOR SPECIALIZĂRI CORESPUNZĂTOARE POSTULUI .
• EXTRAS REVISAL(după caz).
• CAZIER JUDICIAR.
• CERTIFICAT MEDICAL/ADEVERINŢĂ MEDICALĂ.
• CURRICULUM VITAE.
• DOSAR ŞINĂ PLASTIC.
TOATE CANDIDATURILE SUNT ANALIZATE CU OBIECTIVITATE ŞI ÎN DEPLINĂ
CONFIDENŢIALITATE.
•
•
•
•
•

DATE DE CONTACT: telefon – 021/627.27.40 int.164

