ANLINT EXAMEN DE PROMOVARE

Avand in vedere prevederile H.G. nr.1027 din 11.11.2014 pentru modificarea si completarea
Regulamentului -cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar
vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin
Hotararea Guvernului nr.286 l20l 1

CLUBUL SPORTMUNICIPAL BAZAU organizeaza examen de promovare pentru postul de
economist grad I intr-un grad de nivel imediat superior,in cadrul compartimentului Financiar-ContabilitateResurse Umane - proba scrisa, in ziua de 20 septembrie 2018, ora 10,00 la sediul CSM Buzau -sala Nr.3,
din localitatea Buzau, judetul Buzau, Bld.Maresal Al.Averescu , nr.10 .( incinta Complexului Sportiv
"Gloria").

Bibliografia pentru postul de economist grad
compartimentului Financiar

-

-

Contabilitate

-

I

intr-un qrad de nivel imediat superior" in cadrul

Resurse Umane:

nr.lll}}l3 privind

organizarea si functionarea Ministerului Tineretului si Sportului cu
modifi carile si completarile ulterioare
Regulamentul de organizare si functionare a Clubului Sportiv Municipal Buzau
Legea nr.82ll99t privind Legea contabilitatii , republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare
Legea 50012002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare
Legea 57112003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare
O.M.F. nr.286112009 pentru aprobarea Normelor privind organizarca si efectuarea inventarierii
elementelor de active si de pasiv cu modificarile si completarile ulterioare
Decretul nr.20911976 privind Regulamentul operatiunilor de casa cu modificarile si completarile
ulterioare

H.G.

- Ordin nr.l792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice

privind

angajarea,lichidarea,ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice,precum si organizarea,
evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale cu modificarile si completarile ulterioare.

Tematica pentru postul de economist qrad I intr-un grad de nivel imqdiat superior.
compartimentului Financiar - Contabilitate - Resurse Umane :

in

cadrul

institutiilor publice.
2. Organizarea contabilitatii patrimoniului la institutiile publice;registrele de contabilitate; situatiile
financiare: structura, corelatii.
3. Evidentabugetara la institutiile publice.
4. Inventarierea patrimoniului; reguli commune privind efectuarea inventarierii,evaluarea rezultatelor
inventarierii .
5. Responsabilitatile ordonatorilor de credite.
1. Elaborarea, aprobarea, executia si incheierea executiei bugetului

(

Modalitatea de desfasurare a examenului de promovare pentru postul de economist grad I
intr -un grad de nivel imediat superior,in cadrul compartimentului Financiar-Contabilitate-Resurse umane :
Examenul de promovare consta in sustinerea unei probe scrise.
Fiecare membru al comisiei de examinare propune pe baza tematicii si a bibliografiei maximum 3
subiecte, dintre care comisia de examinare stabileste 3 panala 9 subiecte, cu cel mult doua ore inainte de
ora stabilita pentru examenul de promovare.
La locul, data si ora stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare pune la dispozitia
fi ecarui candidat I ista subiectelor stabilite.
Fiecare candidat redacteaza o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de catre comisia de
examinare.

Durata examenului de promovare se stabileste de comisia de examinare in functie de gradul de
dificultate si complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate depasi 3 ore.
Fiecare membru al comisiei de examinare noteaza lucrarea elaborata de candidat cu un punctaj maxim
de 100 puncte, pebaza urmatoarelor criterii:
a) cunostinte teoretice necesare functiei evaluate;
b) abilitati de comunicare;

c)

capacitatea de sinteza;

d) complexitate,initiativa,creativitate
Comisia de examinare stabileste ponderea din nota frnala a fiecarui criteriu.
Punctajul acordat de membrii comisiei de examinare este consemnat in borderoul de notare.
Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.
Rezultatele examenului de promovare se afrseaza la sediul CSM Buzau, precum si pe pagina de
internet a CSM Buzau, in termen de doua zile lucratoare de la data sustinerii acestuia .
Candidatii nemultumiti de rezultatul obtinut pot depune contestatie in termen de o zi lucratoare de la
data afisarii rezultatelor, sub sanctiunea decaderii din acest drept.
Comisia de solutionare a contestatiilor va reevalua lucrarea, iar rezultatele finale se afiseaza la sediul
CSM Buzau in doua zile lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a contestatiei.
Relatii suplimentare la sediul CSM Buzau,localitatea Buzaujudetul Buzau, Bld.Maresal Al.Averescu,
nr. 1 0(incinta Complexului Sportiv"Gloria") sau la telefon 0238.7 21 502.
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