ANUNŢ – CONCURS
S.C. URBIS S.A. cu sediul în Baia Mare, str. 8 Martie nr.3, organizează în data de
23.09.2016 ora 8:00, concurs în vederea încadrării postului de “economist contabil ”, pe perioadă
nedeterminată.
Cerinţe minime obligatorii :
- studii superioare economice minimum ciclu I de învățământ, absolvite cu diplomă de licență;
- vechime în specialitatea studiilor minimum 1 an;
- experiență în domeniul contabilității;
- cunoştinţe operare PC;
- cunoştinţe limba engleză nivel mediu.
- să nu fi avut în ultimii 2 ani încetări ale raporturilor de muncă pe motive disciplinare.
- să nu fi suferit condamnări penale pentru comiterea de infracțiuni economice.
Documente necesare înscrierii :
1. Cerere de înscriere la concurs;
2. Certificat de cazier judiciar;
3. Copia actului de identitate;
4. Copia diplomei de licenţă în domeniul economic;
5. Adeverinţe care să ateste vechimea în specialitate studiilor de minimum 1 an sau
copii după cartea de muncă;
6. Curriculum Vitae;
7. Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie cu specificaţia: „Apt pentru
muncă”.
8. Declarație pe proprie răspundere că nu a avut în ultimii 2 ani încetări ale
raporturilor de muncă pe motive disciplinare;
9. Declarație pe proprie răspundere că nu a suferit condamnări penale pentru comiterea
de infracțiuni economice.
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se
certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs.
Desfăşurarea concursului :
Depunerea documentelor necesare înscrierii se va face până la data de 21.09.2016, ora
13:00, la sediul societăţii (Birou Resurse Umane).
Concursul constă în: - Testare psihologică (eliminatoriu);
- Verificarea cunoştinţelor teoretice prin lucrare scrisă (eliminatoriu);
- Test operare PC;
- Interviu.
Bibliografie :
1. Legea nr. 31/ 1990 – privind societățile comerciale (*republicată și actualizată*);
2. Legea nr. 92/ 2007 – a serviciilor de transport public local (*actualizată*);
3. Legea nr. 82/1991 – a contabilității (*republicată și actualizată*);
4. O.M.F.P. 1802/2014 – pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare
anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate (*actualizată*);
5. O.M.F.P. 2861/2009 – pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
6. Legea 227/2015 – privind Codul Fiscal (*actualizată*);
7. Hotărârea nr. 1 din 6 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 227/2015 privind Codul fiscal (*actualizată*)

