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Institutul de Economie Agrara cu sediul în Calea 13 Septembrie nr. 13, 

sector 5, București, scoate la concurs 1 post contractual vacant de Referent de 

specialitate gradul 1A cu normă întreagă de lucru, pe durată nedeterminată, în 

cadrul Compartimentul Financiar, Contabilitate Administrativ și Resurse 

Umane. 

Candidații vor depune toate actele de înscriere la Responsabilul de resurse 

umane . 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații 

trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al 

Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 

2011, cu modificările și completările ulterioare: 

 

 să aibă cetățenie română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii 

Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și 

domiciliul în România; 

 să cunoască limba română, scris și vorbit; 

 să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale; 

 să aibă capacitate deplină de exercițiu; 

 să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care 

candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de 

familie sau de unitățile sanitare abilitate; 

 să îndeplinească condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte 

condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs; 

 să nu a fi fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra 

umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură 

cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de 

corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o 

incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a 

intervenit reabilitarea. 

 

 

 



Acte necesare pentru întocmirea dosarului de concurs: 

 Cerere de înscriere adresată Directorului Institutului de Economie 

Agrară; 

 Curriculum vitae detaliat, data și semnat pe fiecare pagina (model 

Europass); 

 Cazier judiciar sau declarație pe proprie răspundere ca nu are 

condamnări penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru 

care candidează; 

 Copia actului de identitate; 

 Copia carnetului de muncă/adeverință de vechime; 

 Copiile documentelor de studii, calificărilor, competențelor: 

diplome studii universitare, atestate, certificate etc.; 

 Adeverința medicală care să ateste starea de sănătate eliberată cu 

cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de 

familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate, în 

clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în 

formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. 

Nota: documentele depuse în copie vor fi certificate „conform cu 

originalul” de către candidați, semnate și datate. 

 

Dosarele de concurs se primesc la responsabilul de resurse umane al 

Institutului de Economie Agrara pâna la data de 15.10.2021, ora 14,00 când 

expira termenul limita de depunere a dosarelor. 

Rezultatul selectării dosarelor se afișează la sediul și pe site-ul 

http//www.eadr.ro în data de 18.10.2021 ora 10,30. 

Cerințele postului: 

 Studii superioare de lungă durată (absolvite cu diplomă de licența) 

sau ciclu Bologna (absolvit cu diplomă de master), specializarea 

economie. 

 Vechime în specialitate în domeniul financiar contabilitate în 

instituțiile publice  minim 8 ani. 

 Competențe și aptitudini tehnice: abilități în utilizarea calculatorului 

și de utilizare a programelor: Word, Excel, Internet Explorer, etc. 

 Operare declaratii,  aplicatii/programe: Forexebug, CAB, D112, etc. 



 Aptitudini și deprinderi: aptitudinea de a lucra cu oameni și cu 

documente, capacitatea de a lucra în echipă, spirit de inițiativă,  

dinamism, capacitatea de a reacționa rapid și a prioritiza acțiunile, 

promtitudine, persoană organizată și ordonată, empatie, 

flexibilitate, discreție. 

Bibliografie: 

 Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Ordinul M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind organizarea și conducerea contabilității 

institutțiilor publice și a planului de conturi pentru acestea, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 500/2002, privind finanțele publice, cu modificările și 

completările ulterioare cu modificari si completari ulterioare; 

 Legea 227/2015 privind Codul Fiscal; 

 Legea 207/2015 privind Codul de Procedură fiscala; 

 Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 privind aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii 227/2015 privind Codul Fiscal; 

 Ordinul MFP nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente 

unor module care fac parte din procedura de funcționare a 

sistemului natțional de raportare -Forexebug, cu modificări și 

completări ulterioare; 

 Ordin MFP nr. 28/2021 referitor la intocmirea și depunerea 

situatiilor financiare în domeniul contabilitații institutiilor Publice; 

 Ordinul M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind 

organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura 

activelor, datoriilor și capitalurilor proprii; 

 O.M.F.P. nr.2634/2015 privind documentele financiar-contabile; 

 Ordinul MFP nr. 1792/2002 privind aprobarea Normelor 

metodologice pentru angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata 

cheltuielilor instituțiilor publice, cu modificări și completări 

ulterioare; 

 Ordinul MFP nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificației 

indicatorilor privind finanțele publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 



 Ordinul MFP 501/2013 privind aprobarea Normelor metodoligice 

privind deschiderea și repartizarea/retragerea creditelor bugetare 

din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul 

asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de 

asigurări sociale de sănătate, bugetul Trezoreriei Statului, bugetul 

Fondului pentru mediu și bugetele locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Hotărârea Guvernului nr. 714 din 13 septembrie 2018 privind 

drepturile și obligațiile personalului autorităților și instituțiilor 

publice pe perioada delegării și detasării în altă localitate, precum și 

ăn cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul serviciului; 

 Hotărârea Guvernului nr. 518 din 10 iulie 1995 privind unele 

drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate 

pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar; 

 Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii cu modificări și completări 

ulterioare. 

Concursul va consta într-o proba scrisa și un interviu. 

Proba scrisă se va desfășura în data de 26.10.2021, ora 10,30,  iar interviul 

va avea loc la ora 14,30 la sediul Institutului de Economie Agrară camera 5329.  

Rezultatul concursului se va afișa la data de 26.10.2021 ora 16,00 la 

sediul institutului cu termen maxim de 48 de ora de la afișarea rezultatului 

pentru contestații și rezultatul final al concursului se afișează la sediul și pe site-

ul http//www.eadr.ro Institutului de Economie Agrara în data de 29.10.2021. 

Candidații pot depune contestații cu privire la rezultatul concursului în 

maxim 48 de ore de la afișarea rezultatelor la secretarul comisiilor de concurs. 

Rezultatele la contestațiile depuse  se vor afișa în data de 28.10.2021. 

          Informații  suplimentare se pot obține zilnic între orele 10-13 la telefon 

021/318.81.06./3591, 0728 026 661 sau la sediul Institutului de Economie 

Agrara din  Calea  13 Septembrie nr.13 sector 5, et.5 corp vest cam. 5355. 

Menționăm că anunțul de concurs va fi publicat în M.O. Partea a III-a, în 

ziarul România Liberă din 01.10.2021 pe pagina de internet http//www.eadr.ro 

cât şi la sediu Institutului de Economie Agrara. 

 

DIRECTOR 

Dr. Alexandri Cecilia 

 
 

Calea 13 Septembrie nr.13, Sector 5, Cod 050711, Bucureşti, România 

Telefon/Fax: +4021 318.24.11; e-mail: iea@ines.ro; http://www.eadr.ro . Cod fiscal 4266685  Cod CAEN 7220 

mailto:iea@ines.ro
http://www.eadr.ro/

