
Pagina 1 din 3 

 

Compartimentul administrativ și resurse 

umane  

Nr. 9896 din 12.07.2022  

  

  

MODUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂȘURARE 
al concursului/examenului pentru angajarea unei persoane pe perioadă 

nedeterminată în postul de  

ECONOMIST (Cod COR 263106) 

 
a. Condițiile de participare: 
CONDIŢII GENERALE: 

- fără antecedente penale; 
- fără antecedente psihologice; 
- fără antecedente în muncă (desfacerea disciplinară a contractului de muncă, 

necorespundere profesională sau alte abateri prevăzute în Codul Muncii). 
CONDIŢII SPECIFICE MINIME: 

- Studii superioare - Facultatea de Științe Economice; 
- Experiență în funcția de economist cel puțin 3 ani; 
- Cunoașterea avansată a lucrului pe calculator. 

b. Termenul pentru înscriere și pentru depunerea dosarelor: 
Depunerea cererilor de înscriere și primirea informațiilor cu privire la organizarea 
concursului se va face până la data de 19.07.2022, ora 1000. 
Depunerea dosarelor cu toate documentele solicitate se va face până la data de 
25.07.2022, ora 1000. 
     c. Data, ora și locația desfășurării examenului sau concursului: 
Concursul/examenul va avea loc în data de 26.07.2022, ora 10,00 la sediul 
Aeroportului  Oradea.  
d. Documentele care vor constitui dosarul personal al candidatului pentru atestarea 
îndeplinirii tuturor condițiilor de participare stabilite: 
• declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

(completată de candidat conform rubricilor din formularul tipizat primit de la 
Compartimentul R.U.); 

• cerere de înscriere (completată de candidat conform rubricilor din formularul 
tipizat primit de la Compartimentul R.U.); 
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• diploma de studii (copie legalizată); 
• cazier judiciar (original); 
• actele de stare civilă în original și xerocopiile acestora: certificat de naștere, carte 

de identitate, certificat de căsătorie, certificat de naștere a copiilor (după caz); 
• carnetul de muncă (original și xerocopie); 
• adeverință ITM Bihor cu locurile de muncă anterioare; 
• tabel nominal cu datele personale ale candidatului și rudelor acestuia (completat 

de candidat conform rubricilor din formularul tipizat primit de la Biroul R.U.); 
• adeverință medicală de la medicul de familie pentru apt în muncă. 
e. Probele concursului: 
- Proba scrisă 
- Interviu.  
f. Bibliografia din care se vor stabili subiectele examenului sau concursului: 
• LEGEA  nr.82 din 24 decembrie 1991 a contabilității-Republicare*); 
• Legea nr.227/2015 coroborată cu HG nr.1/2016 privind CODUL FISCAL cu Normele 

Metodologice de aplicare. 
o -Titlul IV Impozitul pe venit,  
o -Titlul  VII Taxa pe valoarea adăugată. 
o -Titlul IX Impozite și taxe locale, Cap. II , III, IV și VI. 

• Ordin nr.1802 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea Reglementărilor 
contabile conforme privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile 
financiare anuale consolidate; 

• Ordin nr.2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind 
organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor 
și capitalurilor proprii; 

• Decret nr.209 din 5 iulie 1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de 
casă ale unităților; 

• Ordin nr. 2634 din 5 noiembrie 2015 privind documentele financiar-contabile. 

• Ordonanța nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial și controlul financiar 
preventiv.  

• Hotărârea nr. 714/2018  privind drepturile și obligațiile personalului autorităților 
și instituțiilor publice pe perioada delegării și detașării în altă localitate, precum și 
cazul deplasării în interesul serviciului. 

g. Numărul de subiecte al fiecărei probe, modul de punctare al acestora, punctajul 
maxim, precum și punctajul minim obligatoriu pe care un candidat trebuie să-l 
obțină pentru a fi declarat „admis”: 
1. Proba practică: 
a) Număr de subiecte:  
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- Proba scrisă va avea 10 subiecte care vor fi stabilite de comisia de examinare cu 
30 de minute înainte de data și ora programate pentru desfășurarea concursului, 
urmând să fie puse la dispoziția candidaților.  
- Fiecare subiect are valoarea de 1 (unu) punct pentru o rezolvare corectă. 
- Timpul maxim alocat fiecărui candidat pentru rezolvarea subiectelor: 90 de 
minute. 
b) Punctajul maxim: 10 de puncte.  
c) Punctajul minim obligatoriu: 7 de puncte.  
2. Interviu: Comisia poate opta între posibilitatea de a stabili un plan de interviu sau 
de a se adresa liber candidatului.  
a) Modul de punctare: 10 puncte. 
b) Punctajul maxim: 10 puncte.  
c) Punctajul minim obligatoriu: 7 puncte. 
3.  Punctajul maxim pe care poate să-l obțină un candidat: 20 puncte. 
4. Punctajul minim obligatoriu pe care trebuie să-l obțină un candidat: 14 puncte (7 
puncte la proba scrisă și 7 puncte la interviu). 
Precizări organizatorice: 
a) Condițiile şi cerințele stabilite în prezentul material au fost adoptate în 
conformitate cu prevederile stabilite în Regulamentul Intern al R.A. „Aeroportul 
Oradea”. 
b) Proba scrisă se va desfășura într-o singură serie cu toți candidații prezenți într-o 
sală comună şi va fi efectuată pe formulare inscripționate similare, cărora li se va 
asigura secretul identității candidatului. 
c) Fiecare candidat va susține o singură încercare. 
d) Ordinea probelor este următoarea:  

1. Proba scrisă 
2. Interviul 

e) Probele se susțin, în aceeași zi, astfel încât un concurent să susțină toate probele; 
f) Va fi declarat „admis” candidatul care a v-a obține cele mai mari note, cu condiția 
ca suma celor două probe efectuate să fie cel puțin egală cu 14. 
g) În urma examinării la interviu nu sunt admise contestații.  
h) Candidații care depun contestație la proba scrisă sau practică pot face referire 
doar la lucrarea proprie. 

 
 
 

  

  
 


