CLUBUL SPORTIV VIITORUL VASLUI

ANUNŢ CONCURS
Clubul Sportiv „Viitorul” Vaslui, din Vaslui, str Decebal, nr.1, judetul Vaslui, organizează în
data de 28.12.2021, concurs de recrutare pentru ocuparea următoarei

funcţii contractuale

vacante:
 1 post de economist I A, grad profesional superior – Compartiment Financiar
Contabilitate si Resurse Umane.











Dosarele candidatilor se vor depune în termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii
in Monitorul oficial, partea a III – a, la sediul administrativ, situat în Sala
Polivalentă(lăngă stadion) si vor contine urmatoarele documente :
cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii,
dupa caz;
copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă
efectuarea unor specializări, precum si copiile documentelor care atestă îndeplinirea
conditiilor specifice ale postului solicitate de institutia publică;
carnetul de munca sau dupa caz, adeverintele care atestă vechimea in muncă, în
meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
cazierul judiciar sau o declaratie pe propria răspundere ca nu are antecedente penale
care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează (candidatul declarat admis
la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria raspundere că nu
are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul
cazierului judiciar, cel mai tărziu pînă la data desfăsurării primei probe a concursului);
adeverința medicală în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății care să ateste
starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării
concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare
abilitate;
curriculum vitae;
Actele mentionate vor fi prezentate și în original în vederea verificării
conformității copiilor cu acestea.
În vederea participării la concurs candidaţii depun dosarele începand cu data de
02.12.2021 păna la data de 16.12.2021 inclusiv, între orele 08,00 – 16,00 de luni
pana joi si 08,00 – 14,00,în zilele de vineri, la sediul Clubului Sportiv “Viitorul”
Vaslui, din Vaslui, str. Decebal, nr. 1, sediul administrativ la registratura unităţii,
secretariatul comisiei de concurs va fi asigurat de Viziru Marinela, tlf.
0235/361432.

CONDITII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS
Candidatul:
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 are cetaţenie romănă, cetătenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor apartinănd Spaţiului Economic European si domiciliul in Romănia;
 cunoaşte limba romănă, scris si vorbit;
 are varsta minima reglementată de prevederile legale;
 are capacitate deplină de exerciţiu;
 are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe
baza adeverinţei medicale eliberată de către medicul de familie sau de unitatile
sanitare abilitate;
 îndeplineşte condiţii de studii şi, dupa caz, de vechime sau alte condiţii specifice
potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 nu a fost condamnat definitiv pentru savărşirea unei infracţiuni contra umanităţii,
contra statului, ori contra autorităţii, de serviciu sau în legatura cu serviciul, care
împiedică înfaptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni
săvarşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia
situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
CONDIȚII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ECONOMIST I A
- studii superioare profil economic la o instituţie de învaţamănt superior absolvite cu
diplomă de licentă sau echivalentă, recunoscuta de Ministerul Educaţiei si Cercetării
Stiinţifice;
- vechime minim 3 ani în domeniul economic în cadrul instituţiilor publice;
- posedă cunostinţe temeinice privind controlul financiar preventiv pentru
documentele privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea si plata cheltuielilor;
- poseda cunostinţe temeinice referitoare la principiile, cadrul general si procedurile
privind formarea, administrarea, angajarea si utilizarea fondurilor publice, precum si
responsabilităţile instituţiilor publice implicate în procesul bugetar în ceea ce
priveşte sistemul organizatoric;
- cunostinţe de operare pe calculator;
- abilităţi de comunicare și lucru în echipă, găndire sistematică, dinamism,
perseverenţa, confidenţialitate, creativitate, rezistenţă la munca în condiţii de
stres, adaptabilitate, iniţiativa;
DESFĂSURAREA CONCURSULUI
 Concursul pentru ocuparea postului vacant de Economist I A, va consta în trei
etape succesive, după cum urmează:
- Selecţia dosarelor de înscriere, în secretariatul unitaţii din str. Decebal nr.1 la Sala
Polivalentă(lănga stadion), în perioada 17 – 21.12.2021, ora 16,00;
- Proba scrisă în incinta Sălii Polivalente, din Vaslui, str. Decebal, nr.1, în data de
28.12.2021, ora 10,00;
- Proba interviu în incinta Sălii Polivalente, din Vaslui, str.Decebal, nr.1 în data de
29.12.2021, ora 10.
TEMATICĂ SI BIBLIOGRAFIE – ECONOMIST I A
Legea nr.22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și
răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor organizațiilor socialiste
Legea Nr. 82 din 24 decembrie 1991 - Republicată;
Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr.213 din 17 noiembrie 1998;
Legea nr. 69/2000, legea educației fizice și sportului;
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interesc public, cu modificările şi
completările ulterioare;
Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice;
Legea nr.477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi
instituţiile publice;
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările
ulterioare;
Legea 69/2010 responsabilității fiscal-bugetare;
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Lege nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
Legea - cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,
cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii:
Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 99/2016 privind
unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor
termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare;
Hotărârea Guvernului nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor
din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HG nr. 909 din 29 decembrie 1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale,
modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRÂRE nr. 264 din 13 martie 2003 privind stabilirea acțiunilor și categoriilor de cheltuieli,
criteriilor, procedurilor și limitelor pentru efectuarea de plați în avans din fonduri publice;
HOTĂRÂRE Nr. 2139 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și
duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe;
Hotărârea nr. 1860/2006 privind drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor
publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în
cadrul localității, în interesul serviciului;
HOTĂRÂREA GUVERNULUI Nr.1447 din 28 noiembrie 2007 privind aprobarea Normelor financiare
pentru activitatea sportivă;
Hotărârea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă al salariaţilor, cu
modificările şi completările ulterioare;
HG nr. 286/2011 - aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de
ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale din
sectorul bugetar;
HG nr. 11/2013 privind infiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi
Sportului, cu modificările şi completările ulterioare;
HG nr. 276/2013 - stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;
HOTĂRÂRE Nr. 11 din 9 ianuarie 2013 privind organizarea si funcționarea Ministerului
Tineretului și Sportului privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;
Hotărârea nr. 72/2014 privind stabilirea valorii de intrare a activelor fixe la instituțiile publice;
HOTĂRÂREA GUVENULUI nr. 1 din 06 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Nornrelor metodologice de aplicare a
prevederilor refbritoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordul-cadru din Legea
nr. 981201 6 privind achiziţiile publice;
ORDIN Nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
angajarea, lichidarea, ordonanțarea si plată cheltuielilor instituțiilor publice, precum și
organizarea, evidenta și raportarea angajamentelor bugetare și legale;
ORDIN Nr. 1235 din 19 septembrie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea
resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003;
ORDIN nr. 246/2005 din 4 martie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
utilizarea și completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului ;
Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și
conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și
instrucțiunile de aplicare a acestuia;
Ordinul nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificației indicatorilor privind finanțele publice;
ORDIN Nr.3.471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea și
amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice;
ORDINUL nr. 2861/2009 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
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Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2004/2013 pentru aprobarea Procedurii privind
registrul entităților publice;
Ordinul nr. 1801/2014 privind modificarea formularului "Carnet de cecuri pentru ridicare
numerar", cod 14.20.06/TS, prevăzut în anexă nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul
finanțelor, nr. 1.801/1995
Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile;
Ordinul nr. 60/2015 pentru actualizarea cuantumului indemnizației zilnice de delegare și
detașare, precum și a sumei ce reprezintă compensarea cheltuielilor de cazare ale personalului
aflat în delegare în situația în care acesta nu beneficiază de cazare în structuri de primire
turistica, prevăzute în anexă la Hotărârea Guvernului nr.1.860/2006 privind drepturile și
obligațiile personalului autorităților si instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în
altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului;
ORDIN MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE SI PERSOANELOR VÂRSTNICE Nr.
2263/2016 din 8 decembrie 2016 privind procedura de transmitere a datelor în registrul public;
Ordinul MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE nr.517 din 2016 pentru aprobarea de proceduri
aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de
raportare - Forexebug EMITENT: MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE;
ORDONANȚĂ Nr. 119 din 31 august 1999 *** Republicată privind controlul intern/managerial și
controlul financiar preventiv;
Ordonanță nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare si
valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților
administrativ-teritoriale;
OUG nr. 146/2002, Ordonanță de urgentă privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin
trezoreria statului - Republicata;
OG 81 2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor
publice
Ordonanţa de urgenă nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de
stat, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanță de urgenta nr. 88/2013 privind adoptarea unor masuri fiscal-bugetare pentru
îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaționale, precum și pentru
modificarea și completarea unor acte normative;
Ordonanță de urgență nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în
anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, cu modificările şi
completările ulterioare;
CALENDARUL CONCURSULUI
Concursul se va desfăsura dupa cum urmeaza:
 Perioada 02.12.2021 – 16.12.2021(inclusiv) depunere dosare
 Data de 21.12.2021 afisare rezultate selecţie dosare
 Data de 21.12.2021 depunere de contestaţii dupa selecţia de dosare
 Data de 22.12.2021 afişare rezultate contestaţii selecţie dosare
 Data de 28.12.2021 ora 10,00 proba scrisă
 Data de 28.12.2021 afişare proba scrisă
 Data de 28.12.2021 depunere contestaţii rezultate proba scrisă
 Data de 28.12.2021 afişare rezultate contestaţii proba scrisă
 Data de 29.12.2021 ora 10,00 interviu
 Data de 30.12.2021 afişare rezultate interviu
 Data de 30.12.2021 afişare rezultate contestaţii interviu
 Data de 31.12.2021 rezultate finale concurs
Relaţii suplimentare la telefon 0235.361.432.
Director,
ALIOŞA AXINTE
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