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Descriere companie: 

R.A.D.E.F. RomaniaFilm este o regie autonoma aflata sub autoritatea Ministerului Culturii, avand ca principal 

obiect de activitate proiectia de filme cinematografice, fiind infiintata si functionand conform Hotararii 

Guvernului nr. 530/1991 privind infiintarea de regii autonome si societati comerciale. 

R.A.D.E.F. RomaniaFilm organizeaza concurs pentru ocuparea postului de Sef Serviciu la Serviciul Financiar-

Contabilitate si Contabil debutant la Serviciul Financiar-Contabilitate. 

ANUNT – Concurs pentru ocuparea postului de  
ȘEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABILITATE 

 

Cerintele postului de Șef Serviciu la Serviciul Financiar-Contabilitate sunt urmatoarele:  

- studii superioare economice de lunga durata 

- experienta in domeniul studiilor de minim 5 ani 

- fara cazier judiciar.  

Documentele necesare inscrierii se pot depune pana miercuri, 3 mai 2017, ora 15:00, la Registratura Regiei din 

Sos. Straulesti nr. 3-5, sector 1, Bucuresti.  

Proba scrisa va avea loc vineri, in data de 5 mai 2017, începând de la ora 10:00, in aceeasi locatie amintita mai 

sus. Candidatii care se vor prezenta la proba scrisa si vor fi declarati admisi in urma obtinerii punctajului 

necesar, vor putea participa la etapa urmatoare a concursului desfasurat pentru ocuparea postului vacant, 

care consta in interviu. 

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la proba scrisa din data de 5 mai 2017, in termen de 24 de ore, se vor 

analiza eventualele contestatii depuse in prealabil la Registratura unitatii. Comunicarea raspunsului final se 

face in 3 (trei) zile de la data expirarii termenului de contestatie. 

Interviul se va desfasura miercuri, pe data 10 mai 2017, începând de la ora 10:00, in aceeasi locatie amintita 

mai sus.  

Relatii suplimentare se pot obtine de la sediul Regiei, prin e-mail la adresa: resurseumane@romaniafilm.ro  

sau telefonic la 021.312.81.70 – Serviciul Resurse Umane, persoană de contact Diana Dinu. 

Atribuții: 

- Coordoneaza intocmirea statelor de salarizare, situatia concediilor de odihna si a altor drepturi si retineri 

salariale pe baza pontajelor , completate si avizate de persoanele autorizate; 

- Coordoneaza intocmirea si depunerea la institutiile in drept a raportarilor legate de salarizarea 

personalului;  

- Coordoneaza emiterea facturilor conform contractelor incheiate de Regie ; 

- Coordoneaza intocmirea anuala a declaratiilor catre consiile locale pentru impozitele si taxele locale, 

datorate conform legii; 

- Coordoneaza intocmirea jurnalului de cumparari si de vanzari; 

- Coordoneaza intocmirea decontului de TVA in vederea depunerii la administratia financiara; 
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- Coordoneaza operatiuniile in numerar ale casieriei unitatii in baza documentelor legale avizate de catre 

sefii de servicii/birouri si conducerea unitatii; 

- Acorda viza de CFP conform legii, in baza documentelor legale avizate  de catre sefii de servicii/birouri si 

conducerea unitatii; 

- Urmareste intocmirea registrelor contabile, conform prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991; 

- Coordoneaza si verifica intocmirea deconturilor lunare de locatie catre distribuitori, calcularea cota CNC, 

timbru cinematografic, drepturile de autor si conexe; 

- Colaboreaza la tinerea corecta si la zi a evidentei financiar-contabile; 

- Verifica intocmirea balantei de verificare lunara; 

- Coordoneaza si verifica inregistrarile contabile privind amortizarea lunara a imobilizarilor corporale se 

necorporale 

Bibliografie: 

 Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern 

 H.G. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de auditor public 

intern. 

 Ordin MFP nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern 

 Legea 500/2002 privind finantele publice 

 OMFP 400/2015 

Dosarul de concurs va cuprinde: 

- cerere de inscriere la concurs 

- copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz 

- copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor (economice) si ale altor acte care atesta efectuarea unor 

specializari in domeniul financiar-contabil 

- copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in 

munca sau in specialitatea studiilor de minimum 5 ani 

- cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca pe 

candidat incompatibil cu postul vizat 

- candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere 

ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, 

cel mai tarziu pand la data desfasurarii primei probe a concursului 

- adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare pentru ocuparea postului 

- curriculum vitae. 

Dosarul va fi depus la Registratura din sediul R.A.D.E.F. RomâniaFilm pana la data de 03.05.2017, ora 15.00. 



Pag. 3 din 4 

 

ANUNT – Concurs pentru ocuparea postului de  
CONTABIL DEBUTANT 

 
Cerintele postului de contabil debutant la Serviciul Financiar-Contabilitate sunt urmatoarele:  

- studii medii economice 

- experienta in domeniul studiilor nu este necesară, dar constituie un avantaj 

- fara cazier judiciar.  

Documentele necesare inscrierii se pot depune pana miercuri, 3 mai 2017, ora 15:00, la Registratura Regiei din 

Sos. Straulesti nr. 3-5, sector 1, Bucuresti.  

Proba scrisa va avea loc vineri, in data de 5 mai 2017, începând de la ora 10:00, in aceeasi locatie amintita mai 

sus. Candidatii care se vor prezenta la proba scrisa si vor fi declarati admisi in urma obtinerii punctajului 

necesar, vor putea participa la etapa urmatoare a concursului desfasurat pentru ocuparea postului vacant, 

care consta in interviu. 

Dupa afisarea rezultatelor obtinute la proba scrisa din data de 5 mai 2017, in termen de 24 de ore, se vor 

analiza eventualele contestatii depuse in prealabil la Registratura unitatii. Comunicarea raspunsului final se 

face in 3 (trei) zile de la data expirarii termenului de contestatie. 

Interviul se va desfasura miercuri, pe data 10 mai 2017, începând de la ora 10:00, in aceeasi locatie amintita 

mai sus.  

Relatii suplimentare se pot obtine de la sediul Regiei, prin e-mail la adresa: resurseumane@romaniafilm.ro  

sau telefonic la 021.312.81.70 – Serviciul Resurse Umane, persoană de contact Diana Dinu. 

Atribuții: 

- Intocmeste si transmite declaratiile de impunere pentru cladiri, terenuri, publicitate, mijloace de 

transport catre primarii pentru cladirile si terenurile aflate in administrarea RADEF RomaniaFilm; 

- Intocmeste situatii aferente acestor impozite si taxe; 

- Executa plata impozitelor si taxelor datorate de Regie catre Primarii pentru cladirile si terenurile 

administrate de Regie; 

- Colaboreaza cu directiile de impozite sit taxe din Bucuresti si din tara; 

- Executa platile catre furnizori, parteneri si bugetul statului hotarate de conducere si evidentiaza aceste 

plati; 

- Intocmeste situatia obligatiilor de plata catre furnizori si alti beneficiari; 

- Intocmeste centralizatoare cu taxe si impozite pentru contabilitate; 

- Verifica deconturile in numerar si documentele anexate (lei); 

- colaboreaza atat cu personalul din serviciile Regiei cat si cu angajatii din cinematografe pentru 

indeplinirea corecta si la timp a obligatiilor de serviciu; 

- sesizeaza si informeaza neregulile din documentele si datele primite spre prelucrare; 

- participa la inventarierea de sfarsit de an. 
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Bibliografie: 

 Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern 

 H.G. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activitatii de auditor public 

intern. 

 Ordin MFP nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etica a auditorului intern 

 Legea 500/2002 privind finantele publice 

 OMFP 400/2015 

 

Dosarul de concurs va cuprinde: 

- cerere de inscriere la concurs 

- copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz 

- copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor (economice) si eventual ale altor acte care atesta 

efectuarea unor specializari in domeniul financiar-contabil 

- copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in 

munca sau in specialitatea studiilor, daca este cazul 

- cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca pe 

candidat incompatibil cu postul vizat 

- candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere 

ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, 

cel mai tarziu pand la data desfasurarii primei probe a concursului 

- adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare pentru ocuparea postului 

- curriculum vitae. 

Dosarul va fi depus la Registratura din sediul R.A.D.E.F. RomâniaFilm pana la data de 03.05.2017, ora 15.00 


