BIBLIOGRAFIE DE CONCURS PENTRU POSTUL DE MAGAZINER

Cerinte:
I. CONDIŢII DE PARTICIPARE:
Condiţiile generale:
- are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul in România;
- cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
- are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- are capacitate deplină de exerciţiu;
- 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;
- îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor postului scos la concurs;
- 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
face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit
reabilitarea.
Condiţiile specifice:
- vechime în munca minim 5 ani, studii medii cu Bacalaureat specialitatea studiilor
II. ACTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA DOSARULUI DE INSCRIERE:
1. Cerere de înscriere la concurs;
2. Copia actului de identitate şi a certificatului de naştere;
3. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea
unor
specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
4. Copia carnetului de muncă conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste
vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor și REVISAL;
5. Cazier judiciar;
6. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
7. Curriculum vitae;

III. BIBLIOGRAFIE:
1. Legea nr.22 din 18 noiembrie 1969, privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi
răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau
instituţiilor publice, modificată prin Legea nr.54 din 8 iulie 1994;
2. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea
Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor,
datoriilor şi capitalurilor proprii;
3. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.3512 din 27 noiembrie 2008 privind documentele
financiar-contabile, publicat în Monitorul Oficial al României;
4. Legea nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din
autoritatile si institutiile publice

