
CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI IASI — MIHAI URSACHI

ANUNT CONCURS

Casa de Cultura a Municipiului lasi - Mihai Ursachi organizeaza concurs de recrutare,
in data de 10 februarie 2023, ora 09°° — proba scrisa, pentru ocuparea postului
contractual vacant de conducere Contabil Sef , S, Gr.ll, norma intreaga, perioada
nedeterminata, din cadrul Casei de Cultura a Municipiului lasi — Mihai Ursachi.

Conditii specifice de participare la concurs pentru functia de Contabil sef:

— studii superioare economice de lunga durata absolvite cu diploma de licenta in
domeniul economic;
- vechimea minima in specialitatea studiilor — 5 ani;
Conditiile generale de participare la concurs:

1. are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor apartinand Spatiului Economic Europeansi domiciliul in Romania;

2. cunoaste limba romana,scris si vorbit;
3. are varsta minima reglementata de prevederile legale;
4. are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza,

atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de
unitatile sanitare abilitate;

5. indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii
specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

6. nua fost condamnata definitiv pentru sAvarsirea unei infractiuni contra umanitatii,
contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care
impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei
infractiuni sAvarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea
functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Concursul se organizeaza la sediul Casei de Cultura a Municipiului lasi — Mihai Ursachi

Etapele concursului:

PROBELE DE CONCURS:
a) selectia dosarelor
b) proba scrisa
c) interviul



Calendarul desfasurarii concursului

Nr.|ACTIVITATEA DATA Ora/Intervalul
crt orar
1. Anunt concurs 18.01.2022
2. Depunerea dosarelor de concurs ale Perioada Interval orar

candidatilor la secretariatul C.C.M.1.-MU 19.01-03.02.2023|8.30 — 14.00
3.|Selectia dosarelor 06.02.2023 Ora 10.00
3.|Afisarea rezultatelor selectiei dosarelor 06.02.2023 Ora 12.00
4 Depunerea contestatiilor privind Pana la data Ora 14.00

rezultatele selectiei dosarelor 07.02.2023
5.|Afisarea rezultatelor in urma contestatiilor|08.012.2023 Ora 12.00

privind selectia dosarelor
6. Sustinerea probei scrise 10.02.2023 9.00 -12.00
7 Afisarea rezultatelor obtinute la proba 10.02.2023 14.00

scrisa
8. Depunerea contestatiilor 13.02.2023 10.00
9.|Afisarea rezultatelor in urma contestatiilor|14.02.2023 14.00

privind proba scrisa
10.|Sustinerea probei interviu 15.02.2023 10.00
11.|Afisarea rezultatelor obtinute la proba 15.02.2023 13.00

interviu
14.|Afisarea rezultatelor finale 15.02.2023 14.00

Dosarul de inscriere la concurs — conform art.34 din H.G. nr.1336/2022
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei
personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice,
pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va
contine urmatoarele documente:

1.

2.

NO®

formular de inscriere la concurs, conform modelului prevazut in anexa 2 din
H.G.1336/2022:
copia actului de identitate sau orice alt documentcare atesta identitatea,
potrivit legii, dupa caz, aflate in termen de valabilitate;
copia certificatului de casatorie sau a altui documentprin care s-a realizat
schimbarea de nume, dupa caz;
copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care
atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta
indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia
publica;
copia carnetului de munca sau, dupa caz, adeverintele eliberate de angajator
pentru perioada lucrata,care atesta vechimea in muncasi in specialitatea
studiilor pentru ocuparea postului;;
certificat de cazier judiciar sau, dupa caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare
eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de
familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
curriculum vitae, model comun european



NOTA:

Cazierul judiciar poate fi inlocuit cu o declaratie pe proprie raspundere. In acest caz,
candidatul declarat admis la selectia dosarelor are obligatia de a completa dosarul de
concurs cu originalul documentului cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe
a concursului.

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele
emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit pin ordin al ministrului
sanatatil.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de munca sau,
dupa caz, adeverintele care atesta vechimea vor fi prezentate si in original in vederea
verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

Dosarele se depun la sediul Casei de Cultura a Municipiului lasi — Mihai Ursachi, B-dul
Caroll-Parcul Copou, la compartimentul resurse umane.

Bibliografia concurs organizat in vederea ocuparii postului de Contabil Sef, Gr.Il.

1.Legea nr. 82/1991 — Legea contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;
2.Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea normelor
metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, cu
modificarile si completarile ulterioare
3. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
4. Ordinul ministrului finantelor 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice
generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de
normeprofesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control financiar
preventiv propriu, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelorprivind organizarea si efectuarea
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor;
6. OMFP 3471/2008 privind aprobarea H.G. privind reevaluarea si amortizarea activelor
fixe corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice, cu modificarile si completarile
ulterioare.
7. OG 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor
culturale — actualizata.
8. Legea- cadru 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice,
actualizata
9. Ordonanta nr.21/2007 privind institutiile si companiile de spectacole sau concerte,
precum si desfasurarea activitatii de impresriat artistic,cu modificarile ulterioare.
10. Hotararea 846/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind tiparirea,
inregistrarea, vizarea, evidenta si gestionarea abonamentelor si biletelor de intrare la
spectacole
11. Ordinul nr. 517/13.04.2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module
care fac parte din procedura de functionare a sistemului national de raportare -
Forexebug;
12. Ordinul M.F. nr. 1026/20.07.2017, privind completarea si raportarea in Forexebug;



13. Ordinul nr. 3265/2019 privind reguli de elaborare de catre institutiile publice a
situatiilor financiare intocmite incepand cu finele trimestrului III al anului 2019;
14. Ordinul M.F.P. 3384/2022 privind completarea anexei la Ordinul ministrului
finantelor publice nr. 1.998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale si a unor raportari financiare
lunare ale institutiilor publice, precum si pentru modificarea si completarea altor norme
metodologice in domeniul contabilitatii publice

Candidatii vor avea in vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv
republicarile, modificarile si completarile acestorala Zi.

Relatii suplimentare se obtin de pe site-ul www.culturacopou.ro si la sediul Casei de
Cultura a Municipiului lasi — Mihai Ursachi, B-dul CAROL| —Parcul Copou, contact:
e-mail: casaculturacopou@yahoo.com si tel. 0232 26.75.47.
Termenul de depunere a dosarelor : 03.02.2023, ora 14,00, la sediul institutiei.
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