ANUNŢ
privind transferul la cerere
pentru ocuparea postului vacant de execuţie de
contabil Debutant,II-IA, treapta profesională Contabil tr. II (coeficient 1,50).
Unitatea Militară 02517, cu sediul în localitatea Craiova, str. Anul 1848, nr.98, judeţul Dolj
organizează transferul la cerere pentru ocuparea postului vacant de execuţie de contabil
Debutant,II-IA, treapta profesională Contabil II(coeficient 1,50) în BIROUL FINANCIAR
CONTABIL la Unitatea Militară 02517 Craiova.
Principalele cerinţe ale postului sunt:
-inregistrarea cronologica si sistematica a opratiunilor patrimoniale in contabilitatea cantitativ –
valorica de gestiune ;
-intocmirea centralizatoarelor si a altor situatii de sinteza la nivelul gestiunilor pe categorii de
bunuri ;
-verificarea lunara a fiselor de magazie cu datele din evidenta contabila ;
-intocmirea listelor de inventariere in vederea inventarierii patimoniului unitatii , precum si
operarea in evidenta contabila a rezultatelor inventarierii ;
-arhivarea si pastrarea in conditii de siguranta a documentelor justificative ce stau la baza
inregistrarilor in contabilitate ;
-efectueaza operatiuni de incasari si plati pe care le inscrie in raportul de casaîn lipsa casierului ;
ridica din conturile bancare numerarul necesar pentru efectuarea platilor ;
-depunere la trezorerie a numerarului incasat din diverse surse ;
-depune la trezorerie documentele de plati (OPHT) si ridica extrasele de cont emise de trezorerie ;
-tine evidenta formularelor cu regim special;
-intocmeste si verifica ordine de servici in vederea achitarii acestora ;.
Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de transfer la cerere sunt următoarele:
 cerere de transfer adresată şefului Unităţii Militare 02517 Craiova.
 curriculum vitae – model european.
 certificatul de cazier judiciar.
 copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea ∗, potrivit legii, după caz,
 copii ale documentelor de studii∗.
 copii ale documentelor de absolvire a unor cursuri sau atestate profesionale, după caz∗.
 copia carnetului de muncă, conformă cu originalul şi/sau, după caz, o adeverinţă care să ateste
vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor.
 adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării transferului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile
sanitare abilitate
 acordul scris al persoanei care doreşte să se transfere privind verificarea în vederea obţinerii
autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei
postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la transfer .*
Data limită până la care se pot depune dosarele de transfer este: 09.11.2020 ora 14.00
Dosarele de transfer se depun la sediul Unității Militare 02517 Craiova, strada Anul 1848,
nr. 98 , localitatea Craiova, persoană de contact: cpt. Daniel STOICHIN, tel. 0251522375 int.
0110
Condiţiile generale pentru ocuparea posturilor sunt:
1. deţinerea cetăţeniei române, a cetăţeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi a domiciliului în România;
2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
3. deţinerea capacităţii depline de exerciţiu;
∗

documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările se prezintă şi în original în vederea verificării
conformităţii cu acestea.
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4. deţinerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinţei
medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
5. persoana care doreşte să se transfere trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru
săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în
legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a
unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare pentru transferul la cerere pentru ocuparea postului
vacant de execuţie de contabil Debutant,II-IA, treapta profesională Contabil II(coeficient
1,50) în BIROUL FINANCIAR CONTABIL la U.M. 02517 Craiova sunt:
Nivelul studiilor: Studii medii cu profil finanţe-contabilitate.
Vechime în muncă: minim 3 ani şi 6 luni.
Vechime în specialitate: minim 3 ani şi 6 luni.
Transferul se poate realiza de pe un post din sistemul bugetar, similar sau echivalent
Transferul se va realiza începând cu data de 20.11.2020.
In situația în care sunt depuse mai multe solicitări de transfer la cerere, Unitatea Militară
02517 Craiova organizează INTERVIU care se desfăşoară la sediul Unității Militare 02517, strada
Anul 1848 nr. 98 , localitatea Craiova, în data de 10.11.2020, orele 09.00.
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