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ANUNȚ 
 
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică Iaşi -IFT Iaşi, cu sediul în 
municipiul Iaşi, Bulevardul Profesor Dimitrie Mangeron nr. 47, având ca obiect principal de 
activitate „cercetare-dezvoltare în alte științe naturale și inginerie”, cod CAEN: 7219, organizează 
concurs pentru ocuparea a două posturi de economist în cadrul Compartimentului Financiar-
Contabil. 
 
Normă de lucru: 40 ore/săptămână 
 
Responsabilitățile postului:  
- contabilizează și înregistrează facturile de clienți/furnizori; 
- contabilizează și înregistrează documentele de mișcare stocuri; 
- întocmește lunar jurnalele și declarațiile impuse de legislația în vigoare; 
- participă la întocmirea situațiilor financiare semestriale și anuale; 
- asigură îndeplinirea obligațiilor unității către bugetul de stat, unitățile bancare, furnizori, prin 

informarea superiorilor privind valorile și termenele de plată; 
- efectuează plăți prin internet banking și pe suport hârtie; 
- contabilizeaza deconturile de cheltuieli; 
- contabilizează operațiunile cu numerar; 
- întocmește registrul de vânzări și cumpărări a TVA. 
 
Cerințe minime: 
- studii superioare economice finalizate; 
- experință în domeniul financiar-contabilitate de minim 3 ani, experiența în cadrul unei societăți 

comerciale multinaționale constituie un avantaj; 
- cunoaşterea legislaţiei fiscale în vigoare; 
- cunoștinte bune de operare PC - MS-Office (Word, Excel), programe de contabilitate și 

gestiune economică, (reprezintă un avantaj experiența de lucru cu CIEL); 
- cunoștințe de limba engleză - nivel mediu (nivelul avansat reprezint un avantaj). 
 
Abilități, calități și aptitudini necesare: 
- capacitate de analiză şi sinteză; 
- capacitate de organizare şi gestionare a timpului, respectarea termenelor; 
- atenţie la detalii, spirit de echipă, uşurinţă în comunicare; 
- bun cunoscător al limbii române. 
 
Dosarele de concurs se depun la Compartimentul Resurse Umane al INCDFT–IFT Iași din 
Bulevardul Profesor Dimitrie Mangeron nr. 47 sau se transmit prin e-mail la adresele juridic@phys-
iasi.ro. 
Termen limită depune dosare canditaţi: 30 noiembrie 2021, ora 15:00. 
Data la care are loc concursul va fi comunicată ulterior. 
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DOCUMENTELE 
necesare pentru întocmirea dosarului de concurs 

 
 
1) Cererea de înscriere, conform modelului 
2) Copii de pe diploma de licenţă sau echivalentă, precum şi de pe diploma de 

master/doctorat/studii postuniversitare (dacă este cazul) 
3) Copie după cartea de muncă (dacă este cazul) 
4) Adeverinţe, în original, eliberate de organizațiile unde candidata/candidatul şi-a desfășurat 

activitatea, care să ateste vechimea în muncă și în care se evidenţiază perioadele şi funcţiile 
profesionale ale candidate/candidatului 

5) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea şi indică data naşterii, 
potrivit legii 

6) Curriculum vitae în format Europass 
7) Declaraţie pe propria răspundere care să ateste faptul că, candidatul: 

- nu a fost sancţionat pentru încălcarea dispoziţiilor legale în materie fiscală și nu a adus 
vreun prejudiciu patrimonial unei unităţi/societăți/instituții etc., conform legii 

- are disponibilitatea să se angajeze pentru îndeplinirea atribuţiilor cu normă întreagă de bază 
la IFT Iaşi 

8) Adeverinţă medicală, în original, care să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și 
calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății, și care să ateste starea de 
sănătate corespunzătoare, eliberată de către medical de familie al candidate/candidatului sau de 
către unitățile sanitare autorizate; 

9) Certificat de cazier judiciar, în original 
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CERERE DE ÎNSCRIERE 
 
 
Subsemnatul/Subsemnata, ..........................................., având CNP .........................................., cu 
domiciliul în ........................................................................................................................, vă rog să 
aprobaţi înscrierea la concursul pentru ocuparea postului de economist în cadrul Institutului 
Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Tehnică – IFT Iași. 
 
Menţionez că la data depunerii dosarul de înscriere are .......... file şi conţine următoarele 
documente: 
Nr. 
crt. 

Documente DA NU 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
Am luat cunoştinţă de faptul că este responsabilitatea mea să transmit dosarul complet până la data 
specificată prin anunţul de concurs. 
 
Nr. de telefon: ..................................... / adresa de e-mail: ................................................ 
 
 
 
Data: ........./......./..........................  Semnătura: .................................................. 
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TEMATICA DE CONCURS 

1) Efectuarea înregistrărilor contabile și a documentelor în baza cărora se fac acestea; 

2) Conținutul, modul de utilizare a registrelor și formularelor privind activitatea financiară și 
contabilă; 

3) Organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și pasiv; 

4) Norme generale de întocmire și utilizare a documentelor financiar-contabile; 

5) Taxa pe valoarea adăugată; 
 
 
BIBLIOGRAFIE 

1) Legea nr. 82/1991 a contabilității 

2) Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare 

3) O.M.F.P. nr. 1802/2014 privind aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile 
financiare anuale 

4) O.M.F.P. nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile 

5) H.G. nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în 
străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar și H.G. nr. 714/2018 privind 
drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi 
detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului 

6) O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și 
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii 

 


