
ANUNŢ 

S.C. TRANSPORT PUBLIC S.A. TULCEA organizează concurs pentru ocuparea, pe 

durată nedeterminată, a postului de contabil șef din cadrul direcției economice. 

1. Cerinţe: 

- Studii economice superioare de lungă durată;    

- Condiţii de vechime în domeniu - minim 5 ani;  

- Cunoaşterea modului de operare în principalele programe de contabilitate; 

- Cunoaşterea pachetului Microsoft Office; 

- Capacitate de organizare, planificare şi conducere; 

- Capacitatea de a rezolva eficient problemele; 

- Capacitate de asumare a responsabilităţilor; 

- Integritate morală şi etică profesională. 

2. Probele stabilite pentru concurs: selecția dosarelor de înscriere, probă scrisă, 

interviu. 

3. Condițiile de desfășurare a concursului: 

- Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune dosarul de concurs la secretariatul 

societății (str. Prelungirea Taberei, nr. 7), până în data de 26.04.2018, ora 1600. 

- Data, ora și locul organizării concursului: 27.04.2018, ora 1000 , sediul societății. 

4. Bibliografia de concurs: 

- Legea 227/2015 privind Codul Fiscal 

- Codul de Procedură Fiscală 

- Legea 82/1991 a contabilității 

- Legea 31/1991 a societăților comerciale 

- OMFP nr. 1802/2014 privind reglementările contabile privind situațiile financiare 

anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate 

- Ordinul 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și 

cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestora 

- Legea 70/2015 privind întărirea disciplinei financiare 

- OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici 

la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau 



dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 

47/2014, cu modificările și completările ulterioare 

 

5. Dosarul de concurs va conține următoarele documente: 

- cerere de înscriere la concurs adresată directorului general; 

- copia actului de identitate; 

- copiile documentelor care atestă nivelul studiilor; 

- copia carnetului de muncă/adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie 

și/sau în specialitatea studiilor; 

- cazier judiciar; 

- adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare și aviz psihologic; 

- curriculum vitae; 

- fișă de evaluare a performanțelor individuale din anul anterior/recomandare de la 

angajatorul precedent 

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0240534278, fax-0240534242. 

 


