
 

 

 Editura Didactică şi Pedagogică S.A. activează sub egida Ministerului Educaţiei și 

Cercetării. Cu o tradiţie de aproape șapte decenii, această entitate continuă să făurească educație. 

 În plus, suntem în căutarea unui coleg pentru ocuparea postului de Economist, pe o 

perioadă determinată de 2 ani, dornic să ne împărtășească din experiența sa. 

 

Economist – cod C.O.R. - 263106 

Candidatul ideal 

- Este cetățean român și are domiciliul în România; 

- Este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei; 

- Studii superioare de lungă durată, profil economic; 

- Vechimea în muncă/specialitate necesară: minim 3 ani; 

- Cunoștințe operare MS Office (Word, Excel) nivel avansat; 

- Excelente abilități de comunicare și organizare, nivel înalt de implicare și responsabilitate, 

abilități specifice (lucru cu cifrele), atenție la detalii. 

 

Descrierea jobului  

 Ține evidenţa mijloacelor fixe pe categorii şi calculează amortizarea mijloacelor fixe; 

 Ține evidenţa şi urmăreşte stocurile de materiale consumabile din depozit; 

 Înregistrează obiectele de inventar şi cărţile intrate în biblioteca editurii în analitic şi ţine 

evidenţa mişcării acestora in contul în afara bilanţului; 

 Ține evidenţa şi înregistrează facturile de la furnizori. Urmăreşte şi verifică dacă 

documentele ataşate (avize de expediţie, note de intrare-recepţie, repartiţii, transferuri, 

custodii, alte documente) corespund datelor înscrise în factură, dacă au semnăturile, 

avizările şi confirmările persoanelor implicate în circuitul acestor documente; 

 Urmăreşte operaţiunile efectuate în gestiunea de semnale referitor la intrarea, mişcarea, 

transferul cât şi stocurile, modul de întocmire al fişelor de magazie şi corectitudinea 

datelor înscrise  astfel încât această evidenţă să fie complet separată de cea a produselor 

din depozitul de produse finite destinate vânzării; 

 Urmăreşte, verifică şi înregistrează consumurile de carburanţi pentru autovehiculele din 

dotarea parcului auto  în baza foilor de parcurs şi a situaţiei consumurilor lunare pe numere 

de înmatriculare întocmită de administratorul parcului auto; 

 Verifică corectitudinea datelor înscrise în Registrul de casă şi documentele justificative 

ataşate. 

 Urmăreşte situaţia furnizorilor, scadenţele de plată ale facturilor şi transmite confirmări de 

sold. 

 Întocmeşte şi înregistrează operaţiuni legate de contabilitatea produselor finite şi de 

gestiune, calculul costurilor de producţie şi stabilirea stocurilor; 

 Participă la întocmirea balanţei contabile a conturilor de ordine şi evidenţă. 

 Participă la înregistrarea valorificării inventarelor anuale; 

 Îşi însuşeşte legislaţia în vigoare aplicabilă asupra operaţiilor efectuate. 



             

 

Bibliografie 

 

 Hotărârea nr. 612/2018 privind înființarea Societății Editura Didactică și Pedagogică - S.A. 

ca urmare a reorganizării Regiei Autonome "Editura Didactică și Pedagogică" prin 

transformare. 

 Legea contabilității nr.82/1991, republicată cu modificările șii completările ulterioare; 

 Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare; 

 O.G. ll9/1999 - privind auditul intern si controlul financiar preventiv, republicata cu 

modificarile si completarile ulterioare 

 ***** 

Concursul se va desfășura la sediul  Editurii Didactice și Pedagogice din str. Spiru Haret nr. 10-

12, sectorul 1 și se va organiza conform următorului calendar: 

1. 29.07.2021, ora 16:00, data-limită pentru depunerea CV-ului; 

2. 30.07.2021, afișare selecție CV-uri; 

3. 02.08.2021, orele 10:00 – 12:00, proba scrisă; 

4. 03.08.2021, ora 12:00, afișare rezultate proba scrisă; 

5. 05.08.2021, ora 16:00,data-limită depunere contestații proba scrisă; 

6. 06.08.2021, afișare rezultate contestații proba scrisă; 

7. 06.08.2021, afișare rezultate finale. 

Așteptăm cu interes să ne transmiteți Curriculum Vitae la sediul Editurii din București, Str. Spiru 

Haret nr. 10-12, Sector 1, (camera 59) sau prin e-mail la adresa:  resurse.umane@edituradp. ro. 

mailto:resurse.umane@edituradp.%20ro
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