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ANUNŢ,
Societatea Pieţe Prest Tec SRL Tecuci, organizeaz ă concurs pentru ocuparea pe
perioada nedeterminata a urmatoarelor posturi vacante:
- 1 post Referent de Specialitate
- 1 post Secretar- Arhivar
- 1 post Ş efBirou Administrativ
- 1 post Ingrijitor
Concursul va consta în selecţia dosarelor participan ţilor, un examen scris în cadrul
căruia se va rezolva un test gril ă cu întrebări din bibliografia afi şată mai jos şi un
interviu pentru testarea aptitudinilor practice ale candida ţilor.
Dosarul de înscriere se va depune în perioada 06.08.2018 - 30.08.2018 şi va
cuprinde:
- copie dupa actul de identitate;
- cerere de înscriere;
- copie acte de studii;
- copie carte de munca sau o adeverin ţă care sa ateste vechimea în munc ă;
- adeverinţă medicală care s ă ateste starea de s ănatate;
- cazier judiciar;
- cv. actualizat
BIBLIOGRAFIE CONCURS
Postul de Referent Specialitate:
Condiţii de preliminare: Minini 3 ani experien ţă în meserie financiar -contabil ă
1. Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
2. Ordinul 1802/29.2.2014 pentru aprobarea reglementarilor contabile privind
situatiile fînanciare anuale individuale si situatiile fînanciare anuale consolidate;
3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare;
4. Legea nr. 3 1 / 1 990 privind societatile comerciale actualizata;
5. Ordonanta Guvernului nr. 1 1 9/1 999 privind controlul internlmanagerial si
controlul financiar preventiv, cu modificarile si completarile ulterioare;
6. Ordinul nr. 923/20 1 04, republicat in 2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice generale referitoare la exercitarea controlului fînanciar preventiv si
a Codului specifîc de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara
activitatea de control fînanciar preventive propriu;

7. Ordonanta Guvernului nr. 26/20 1 3 privind intarirea disciplinei financiare la
nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile dministrativteritoriale sunt actionari unici ori maj oritari sau detin direct ori indirect o
participatie majoritara, cu modif1carile si completarile ulterioare;
8. Ordin al ministrului finantelor publice nr. 3145/2017, privind aprobarea
formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de
fundamentare a acestuia;
9. Legea nr. 22/1 969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si
raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor, cu modificarile si completarile
ulterioare;
10. Legea nr. 500/2002 a finantelor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
11. Legea nr. 98/20 1 6 privind achizitiile publice;
12. OMFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor
proprii;
13. Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, cu modiflcarile si completarile ulterioare;
14. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/201 1 privind organizarea si
functionarea inspectiei economico- financiare, aprobata cu modificari si
completari prin Legea nr. 107/2012;
15. HG nr. 1 151/2012 privind normele metodologice de organizare si exercitare a
controlului financiar de gestiune.
OUG NR. 1 09/20 1 1 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice cu
completarile si modif1carile ulterioare
16. Regulamentul UE nr.679 din 27.04.2016- Privind protec ţia datelor cu caracter
personal

Postul de Secretar Arhivar

1. Legea nr.53/2003- Codul Muncii actualizat
2. Legea nr.3 1/1 990- Legea societ ăţilor comerciale actualizat ă
3. Ordinului Ministerului Finan ţelor Publice (MFP) nr. 2634/20 1 5, privind
documentele f1nanciar-contabile
4. Legea 677/21 .1 1 .2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modif1carile si
completarile ulterioare;
5. Regulamentul UE nr.679 din 27.04.2016- Privind protec ţia datelor cu caracter
personal.

Postul de Şef Birou Administrativ

1. Legea nr.53/2003- Codul Muncii actualizat
2. Legea nr.31/1990- Legea societ ăţilor comerciale actualizat ă
3. Regulamentul UE nr.679 din 27.04.2016- Privind protec ţia datelor cu caracter
personal

Postul de Îngrijitor
1. Legea nr.5312003- CocIul Muncii actualizat (drepturile şi obligaţiile salariaţilor)

Dosarele de înscriere se vor depune pân ă la data de 30.08.2018 la sediul
societatii, situat ă pe str. 13 Septeinbrie nr.113.
Exainenul scris va avea Ioc în data de 03.09.2018 ora 10.00 la aceeaşi adresă;
Interviul va avea Ioc la sediul Societatii Piete Prest Tec SRL Tecuci, în data
de 05.09.2018 ora 09.00.
Relaţii suplimentare la telefonul societ ăţii: 023681 6625.

Director General
IONIŢĂ Florian
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CALENDARUL CONCURSULUI
PENTRU OCUPAREA POSURILOR VACANTE
(4 losturi)
DATA

NR.CRT

ACTIVITATI

1.
2.
3.

Publicareaanuntului
Depunerea dosarelor de concurs ale candidatilor la departamentul
resurse umane din cadrul societatii Piete Prest Tec SRL Tecuci
Selectarea dosarelor de catre membrii comisiei de concurs

4.

Afisarea rezultatelor selectiei dosarelor

5.

Depunerea contestatiilor privind rezultatele selectiei dosarelor

6.

Afisarea rezultatelor solutionarii contestatiilor

7.

Sustinereaprobei examen scris

8.

Afisarea rezultatelor la proba examen scris- test grilâ

9.

Depunerea contestatiilor în urma rezultatelor examen scris

10.

Afsarea rezultatului solutionarii contestatiilor la examen scris

11.

Probainterviu

12.

Afişarea rezultatelor definitive

.

-

test grilă
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