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A N U N Ţ 

Institutul de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea, cu sediul în Tulcea, str. 14 

Noiembrie, nr. 1 bis, organizează în data de 14 iulie 2014, orele 10 , la Casa 

Avramide, aflată în Tulcea, str. Progresului, nr. 32, concursul pentru ocuparea 

postului de casier (magaziner) (studii medii) in cadrul SERVICIULUI 

FINANCIAR-CONTABIL, ADMINISTRATIV,^ACHIZITII PUBLICE. 

C o n d i ţ i i specifice pentru ocuparea postului 

1.Studii de specialitate: studii medii de specialitate ; 
2. Vechimea minima în munca/specialitate necesară: 5 ani /3 ani in instituţii 
publice ; 
3. Cunoştinţe de operare pe calculator: world si in excel. 
4. Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: aptitudini de comunicare, aptitudini de 
calcul, aptitudinea de a lucra cu documente, planificare şi organizare a operaţiilor 
şi activităţilor, lucru in echipa, disponibilitate pentru lucru în program prelungit în 
anumite condiţii, capacitate de a prelucra informaţiile prin furnizarea de date 
prelucrate,aptitudine generala de invatare; 
5. Cerinţe specifice: regulamentul bancar al operaţiunilor cu numerar; 

Documentele solicitate c a n d i d a ţ i l o r pentru î n t o c m i r e a dosarului de 

concurs 

a) cerere de înscriere la concurs adresată managerului ICEM Tulcea; 

b) copia actului de identitate, sau orice alt document care atestă identitatea, 

potrivit legii, după caz; 

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor; 
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d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o 

adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea 

studiilor; 

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente 

penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; 

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, 

eliberată în condiţiile legii, cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către 

medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; 

g) curriculum vitae; 

h) alte documente pe care candidatul le consideră relevante pentru desfăşurarea 

concursului 

Dosarele de concurs se depun la Secretariatul ICEM Tulcea, aflat în 

Tulcea, str. Progresului, nr. 32, până la data de 23.06.2014, ora 15.30. 

Informaţii suplimentare se obţin la Secretariatul ICEM Tulcea, str. 

Progresului, nr. 32, tel. 0240513231 

Probe de concurs 

S e l e c ţ i a de dosare - Tulcea, str. Progresului, nr. 32, 24.06.2014, ora 15. 

Proba s c r i s ă - Tulcea, str. Progresului, nr. 32, 14.07.2014, ora 10. 

Interviu - Tulcea, str. Progresului, nr. 32, 17.07.2014, ora 10. 

Tematica concursului 

1. Organizarea şi funcţionarea oparaţiunilor de plăţi si incasari. 
2. Drepturi şi obligaţii în legătură cu primirea, păstrarea şi eliberarea de 

bunuri materiele . 
3. Răspunderea gestionarilor. 
4. Evidenta si păstrarea numerarului. 
5. întocmirea si utilizarea documentelor utilizate de către casier si 

magaziner. 

Bibliografie 

1. DECRET NR.209/1969 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI 
OPERAŢIILOR DE CASA ALE UNITĂŢILOR SOCIALISTE; 



2. LEGEA NR.22/1969 PRIVIND ANGAJAREA GESTIONARILOR, 
CONSTITUIREA DE GARANŢII SI RĂSPUNDEREA IN LEGĂTURA CU 
GESTIONAREA BUNURILOR, CU MODIFICĂRILE SI COMPLETĂRILE 
ULTERIOARE; 

3. HG.NR.2230/1969 PRIVIND GESTIONAREA BUNURILOR MATERIALE; 
4. ORDIN NR.3512/2008 PRIVIND DOCUMENTELE FINANCIAR -

CONTABILE; 
5. ORDIN NR. 2861 / 2009 PENTRU APROBAREA NORMELOR PRIVIND 

ORGANIZAREA Şl EFECTUAREA INVENTARIERII ELEMENTELOR DE 
NATURA ACTIVELOR, DATORIILOR Şl CAPITALURILOR PROPRII; 
6. LEGEA CONTABILITĂŢII NR.82/1991 REPUBLICATA, CU MODIFICĂRILE 

SI COMPLETĂRILE ULTERIOARE ; 
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