AEROCLUBUL ROMÂNIEI

ANUNŢ

Aeroclubul României organizeaza în data de 14.06.2017 examen pentru promovarea personalului în grad profesional
imediat superior. .
Conditii de înscriere la examen :
minim trei ani vechime în gradul din care promovează
calificativul “Foarte bine” la evaluarea performanţelor profesionale individuale de cel puţin 2 ori în ultimii 3 ani.
Dosarele candidaţilor vor cuprinde :
formular de înscriere cf OMTI 631/2011
act de identitate
adeverinţă eliberata de Serviciul RU pentru atestarea vechimii în gradul professional
copie rapoarte de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 3 ani
Dosarele se depun la Serviciul Resurse Umane pana la data de 29.05.2017 ora 14.00.
Examenul va consta în probă scrisă şi va avea loc la sediul Aeroclubului României.
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A. Bibliografie generală pentru toate posturile
HG 567/2001 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind organizarea şi funcţionarea Aeroclubului
României
Legea nr 53/2003 – republicată - Codul Muncii
Regulamentul Intern al Aeroclubului României - ediţia martie 2012
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Aeroclubului României – ediţia 2016
Codul de Conduită al Aeroclubului României
B. Bibliografie de specialitate pentru postul de economist specialist gradul IA
Legea 82/1991 – Legea contabilității – republicată și actualizată.
OMFP 1792/2002 actualizat privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor cu modificări și completări.
Decretul nr. 209 /1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiunilor de casă.
OMFP 1954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice.
OMFP 2861/2009 privind inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.
Ordin 923/2014 Pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea conbtrolului financiar preventiv
şi a codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de CFPP
Ordin 1482/2012 privind aprobarea nivelului cotizaţiei anuale platite de sportivii legitimaţi la Aeroclubul României şi a
tarifelor percepute în cazul activităţilor pentru terţi
Legea 98/2016 privind achiziţiile publice
C. Bibliografie de specialitate pentru postul de contabil treapta IA
Legea 82/1991 – Legea contabilității – republicată și actualizată.
Decretul nr. 209 /1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiunilor de casă.
OMFP 2861/2009 privind inventarierea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.
Ordin 923/2014 Pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea conbtrolului financiar preventiv
şi a codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de CFPP
D. Bibliografie de specialitate pentru postul de consilier juridic gradul IA
Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, republicată
Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
Legea nr. 554/2004 legea contenciosului administrativ
Legea nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice
Hotărâre nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a
contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi
funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic
Legea nr. 134/ 2010 privind Codul de procedură civilă, republicată
Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil, republicată

Calendarul desfaşurării examenului este următorul :
- 19.05.2017 – publicare anunt
- termen depunere dosare de înscriere : 29.05.2017 ora 14.00
- selecţie dosare de înscriere şi afişare : 30.05.2017
- examen 14.06.2017 ora 10.00;
- afişare rezultat examen 15.06.2017
- depunere contestatii 16.06.2017
- rezolvare contestatii 19.06.2017
- rezultate finale 20.06.2017
Relaţii suplimentare privind bibliografia şi tematica pentru concurs pot fi solicitate la sediul Aeroclubului României – Serviciul
resurse umane, telefon 0372.705.952

