
Editura Didactică şi Pedagogică R.A. 

CONCURS 
Ocupare post economist 

Susţinerea concursului va avea loc în data de 16.11.2016, începând cu orele 09.00, la sediul 
Editurii Didactice şi Pedagogice R.A. din str. Spiru Haret nr. 10-12, sector 1, Bucureşti. 

Condiţii specifice de înscriere: 
- studii superioare de lungă durată, domeniul economic, specialitatea drept, în cadrul unei 

facultăţi acreditate în condiţiile legii, absolvite cu diplomă de licenţă; 
- experienţă în domeniul economic de minim 10 ani 
- cunoştinţe de operare pe calculator 

Tematică: 

1. Bugetul de Venituri şi .Cheltuieli; 
2. Bilanţul contabil; 
3. Raportarea SI 00 1 către Ministerul Finanţelor Publice; 
4. Raportarea execuţiei trimestriale a Bugetului de Venituri şi Cheltuieli către Ministerul 

Finanţelor Publice; 
5. Calculul şi urmărirea indicatorilor de performanţă; 
6. Organizarea, întocmirea şi urmărirea inventarierii anuale; 
7. Balanţa contabilă. 

Bibliografie orientativă: 
1. H.G. 645/1991 privind înfiinţarea Regiei Autonome Editura Didactică şi Pedagogică; 
2. Legea 53/2003 - Codul muncii; 
3. Legea 571/2003 - Codul Fiscal; 
4. O.M.F.P. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situaţiile financiare 

individuale şi situaţiile financiare consolidate; 
5. O.M.F.P. 22861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea 

inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi a capitalurilor proprii; 
6. O.M.F.P. 20/2016 privind aprobarea formatului şi structurii Bugetului de Venituri şi 

Cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; 
7. O.G. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la 

care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin 
direct ori indirect o participaţie majoritară; 

8. Legea 82/1991 - Legea Contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare; 
9. O.U.G. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; 
10. H.G. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor 

publice pe perioda deie gării şi detaşării în altă localitate precum şi în cazul deplasării în 
cadrul localităţii în interesul serviciului; 

11. Legea 111/2016 pentru aprobarea O.U.G. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a 
întreprinderilor publice; 

12. O.M.F.P. 41/2014 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economic
financiari de catre operatorii economici cu capital integral ori majoritar deţinut direct ori 
indirect de autoritaţile publice centrale ori locale precum şi a procedurii de transmitere a 
datelor în vederea întocmirii Raportului anual conf. Art. 58 din O.U.G. nr.l0912011 privind 
guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. 



Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: 
• să aibă cetăţenia română sau cetăţenia unui stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului 

Economic European sau să fie titularul unui permis de muncă valabil emis de autorităţile 

competente; 
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit; 
• are capacitate deplină de exerciţiu; 
• are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei pentru care candidează, atestată pe bază de 

examen medical de specialitate; 
• îndeplineşte condiţiile de studii cerute de postul scos la concurs; 
• îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului; 
• nu a fost condamnată pentru săvârşirea unor infracţiuni care ar face-o incompatibilă cu 

exercitarea funcţiei pentru care candidează; 
În vederea participării la concurs, candidaţii depun la secretariatul comisiei, dosarul de 

înscriere, care va conţine obligatoriu următoarele documente: 
a) cererea de înscriere; 
b) copia actului de identitate; 
c) copia certificatului de naştere şi, după caz, a certificatului de căsătorie; 
d) certificat de cazier judiciar; 
e) copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; 
f) copia carnetului de muncă sau o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, 

în specialitate; 
g) fişa medicală, care să ateste starea (le sănătate corespunzătoare, eliberată de un cabinet de 

medicina muncii sau medicul de familie; 
h) curriculum vitae; 

Copiile actelor prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale (cu excepţia 
carnetului de muncă, dacă nu poate fi prezentat în original), pentru a fi certificate pentru 
conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de examinare. 

Proba scrisă va avea loc în data de 16.05.2016, începând cu ora 09.00, iar interviul va avea loc 
ulterior, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Pentru a fi admişi la 
proba de interviu, candidaţii trebuie să obţină la lucrarea scrisă nota minimă 5,00. 

Termen de depunere a dosarelor de înscriere: 08.11.2016, ora 10.00. 

Data: 25.10.2016 



*) Anexă cu atribuţii principale economist 

PRINCIPALELE RESPONSABILITĂŢI ŞI SARCINI 
- Analiza balanţei de verificare contabilă; 
- Analiza soldurilor conturilor balanţiere; 
- Participarea la analiza soldurilor conturilor clienţi împreună cu Serviciul Comercial-marketing şi 
consilierul juridic; 
- Efectuarea raportării lunare SI 00 1; 
- Efectuarea raportării execuţiei BVC trimestrial la MFP; 
- Analiza lunară a execuţiei BVC şi pregătirea raportării către Consiliul de administraţie; 
- Calcularea lunară indicatorii de performanţă, compararea cu cei din anexa la contractual de 
management raportarea rezultatelor către Consiliul de administraţie; 
- Întocmirea şi actualizarea procedurilor serviciului financiar-contabilitate. 
- Întocmirea semestrială a bilanţului contabil, anexelor şi rapoartelor de gestiune; 
- Transmiterea bilanţului contabil şi menţinerea legăturii cu auditorul extern; 
- Întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a anexelor sale; 
- Calcularea trimestrială a impozitul pe profit şi transmiterea anuală a declaraţiei 101; 
- Participarea la înregistrarea valorificării anuale a inventarierii; 
- Urmărirea realizării veniturilor şi a cheltuielilor; 
- Întocmirea tuturor situatiilor de analiză şi sInteză specifice solicitate de ministerele de resort; 
- Îndeplinirea altor sarcidi ocazionale primite din partea conducerii editurii; 
- Respectarea normelor de protecţie a muncii, pază şi stingere a incendiilor şi a regulamentului de 
ordine interioară; 
- Păstrarea secretului de serviciu. 


