TRANSPORT CĂLĂTORI EXPRESS S.A. PLOIEŞTI
ANUNŢ
Transport Călători Express S.A. Ploieşti organizează, la sediul unităţii, concurs în vederea ocupării unui
post de economist în cadrul serviciului Contabilitate, pe durată nedeterminată, după cum urmează:
Condiţii de ocupare:
➢ Studii superioare economice;
➢ Apt medical şi psihologic;
Desfăşurarea concursului:
1. Selectarea dosarelor şi afişarea listei candidaţilor admişi la concurs ţinând cont de îndeplinirea condiţiilor
de ocupare – 30.08.2021;
2. Proba scrisă se va desfăşura la sediul TCE Ploiești, în data de 01.09.2021, începând cu ora 10,00;
3. Afişarea rezultatelor 02.09.2021, ora 12,00;
4. Depunerea eventualelor contestaţii: 02.09.2021, ora 15,00;
5. Afişarea rezultatelor finale: 03.09.2021.
Proba de concurs, notarea acesteia şi admiterea candidaţilor:
• Proba scrisă: testarea cunoștințelor teoretice prin administrarea unui chestionar, notat cu 100 puncte.
Pentru a putea fi admis, candidatul trebuie să obţină minim 70 de puncte. Va fi declarat admis candidatul cu
punctajul cel mai mare.
TEMATICA
•
•
•
•
•

Înregistrări contabile
Efectuarea inventarierii patrimoniului
Impozitul pe profit
T.V.A.
Impozite si taxe locale

BIBLIOGRAFIA
•
•

Legea 82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind
situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si
completarile ulterioare ;
• Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal , cu modificarile si completarile ulterioare,
Hotararea Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr.227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare:
- Impozit pe profit: sfera de cuprindere, perioada impozabila, cote, mod de determinare si plata, intocmire si
depunere declaratii fiscale;
- Impozitele si taxele locale: impozit si taxe pe cladiri, taxa pe teren, impozit pe mijloacele de transport,
declaratii fiscale;
-T.V.A.: sfera de aplicare, operatiuni, cote, locul operatiunilor, fapt generator si exigibilitate, operatiuni
scutite, regimul deducerilor, obligatii privind TVA, declaratii fiscale.
• Ordin 2861/2009, pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor
de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii.
Dosarul de înscriere la concurs
Cei interesaţi vor depune la sediul TCE Ploieşti – Serviciul Resurse Umane, până la data 27.08.2021, ora
12,00 dosarul de concurs care va conţine următoarele documente:
-

Cerere pentru participarea la concurs (tipizată);
Curriculum vitae;
Actul de studii (original şi copie);
Actul de identitate (original şi copie).

Relaţii suplimentare se pot solicita de la serviciul Resurse Umane, telefon 0244 543 751, int. 240.

