ANUNȚ
PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA UNEI
FUNCȚII DE CONTABIL SEF DIN CADRUL INSTITUTULUI NATIONAL
PENTRU STUDIUL TOTALITARISMULUI

Denumirea postului : contabil șef
Nr. posturi scoase la concurs : 1
Structura : Departamentul financiar -contabilitate
Principalele cerinte de ocupare a postului:
-

studii si pregatire : studii superioare economice;

-

deţinere Certificat de atestare a cunoştintelor dobândite în domeniul Sistemului
European de Conturi (SEC)

-

cunoasterea si aplicarea legislatiei specifice sistemului bugetar

-

vechimea in munca si in specialitatea studiilor (in domeniul financiar contabil):

-

vechime in munca : minim 10 ani

-

vechime în specialitatea studiilor necesară exercitării funcției: minim 5 ani

-

cunoasterea programelor de operare pe calculator :Microsoft Office si Internet,

precum si utilizarea Sistemului National pentru Raportare FOREXEBUG
-

utilizare soft-uri specializate in domeniul contabilitatii institutiilor publice

Atributii prevazute in fisa postului :
-

asigura si raspunde de buna organizare si desfasurare a activitatii financiarcontabile a unitatii in conformitate cu dispozitiile legale si ordinele sefului
unitatii;

-

întocmeşte planul de venituri şi cheltuieli bugetare şi extrabugetare, la termenele
şi în condiţiile prevăzute de lege

-

urmăreşte încadrarea strictă în condiţiile aprobate pe toate coordonatele
clasificaţiei bugetare

-

întocmeşte dările de seamă contabile şi contul de execuţie bugetară

-

verifică statele de plată, indemnizaţiile de concediu de odihnă

-

asigura efectuarea inventarierii

-

organizează inventarierea valorilor materiale şi băneşti; instruieşte personalul în
vederea efectuării corecte a operaţiunii de inventariere

Poate participa la concurs persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe
baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare
abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice
potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a 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 funcţiei, cu excepţia
situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 Condiţii specifice pentru înscriere la concurs:

- capacitatea de organizare a muncii;
- organizare şi coordonare
- analiză şi sinteză
- planificare şi acţiune strategică
- control şi depistare a deficienţelor
- rezolvarea eficientă a obiectivelor şi problemelor
- excelentă comunicare orală şi scrisă

- lucru eficient în echipă, atât ca lider, cât şi ca membru al acesteia
- bună capacitate de relaţionare cu superiorii, colegii, subordonaţii şi publicul
general
- bune abilităţi de gestionare a resurselor umane
- capacitate de consiliere şi îndrumare
- abilităţi de mediere şi negociere
- gestionarea eficientă a resurselor alocate
- abilitatea de a lucra sistematic,
- precizie,
- îndemânare de lucru cu cifrele
- si abilitatea de a negocia cu oamenii
- inteligenta (gandire logica, memorie, capacitate de analiza si sinteza);
- capacitate de organizare si conducere a activitatii;
- capacitate de a prelucra informatiile, de a le interpreta si de a le valorifica prin
luarea de decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali;
- corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principiala in relatiile cu oamenii
Documentele solicitate candidatilor pentru intocmirea dosarului de concurs:
-

cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului institutiei organizatoare;

-

copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit
legii;

-

copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor cerute si ale altor acte care
atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea
conditiilor specifice ale postului solicitat de institutia organizatoare;

-

carnetului de munca, conforma cu originalul, sau , dupa caz, o adeverinta care sa
ateste vechimea in munca , in specialitatea studiilor;

-

cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente
penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza (pana la
prezentarea in original a cazierului, cel tarziu pana la data desfasurarii primei
probe a concursului);

-

adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu
cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medical de familie al
candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate (adeverinta care atesta starea
de sanatate trebuie sa contina in clar, nr., data, numele emitentului si calitatea
acestuia in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii)

-

curriculum vitae, model European conform HG 1021/2004

Actul de identitate , documentele care atesta nivelul studiilor, carnetul de munca,
adeverintele care atesta vechimea in munca vor fi prezentate si in original in vederea
verificarii conformitatii copiilor.

DATA LIMITA DE DEPUNERE A DOSARELOR DE CANDIDAT:
28.02.2017 (inclusive), ora 15.00

la sediul Institutului National pentru Studiul

Totalitarismului din Str. Arh. Grigore Cerchez, nr. 16 sector 1, Bucuresti.
Relatii la telefon : 021/230.69.92 intre orele 9.00 – 15.00 – Nițu Elena Bianca
TIPUL PROBELOR DE CONCURS:
-

proba scrisa;

-

interviu

DATA SI LOCUL DESFASURARII CONCURSULUI:
-

09.03.2017 ora 11.00 (proba scrisa) – Str. Arh. Grigore Cerchez, nr. 16,
sector 1, Bucuresti

-

15.03.2017 ora 11.00 (interviu) – Str. Arh. Grigore Cerchez, nr. 16, sector 1,
Bucuresti
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GRAFICUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI ORGANIZAT
PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE CONTABIL ȘEF

ETAPA I. Publicarea anunţului şi selecţia dosarelor de înscriere:

Publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, într-un ziar de
circulaţie naţională, la sediul institutului şi pe site-ul instituţiei se va face în
data de 15.02.2017.
Termenul de depunere a dosarelor de înscriere la concurs până în data de
28.02.2017(inclusiv), ora 15.00.
Selecţia dosarelor şi afişarea rezultatului selecţiei dosarelor de înscriere la
concurs pînă la data de 02.03.2017

ETAPA II: Proba scrisă
Proba scrisă va avea loc în data de 09.03.2017, ora 11.00, la sediul
INST. Accesul în sala de concurs se va face în baza cărţii de identitate în
original iar candidaţii sunt rugaţi să se prezinte cu 10 minute înainte de
începerea probei scrise.
Rezultatele probei scrise se vor afişa la sediul şi pe site-ul INST în
data de 10.03.2017, candidaţii promovaţi fiind cei care au obţinut minimum
de 70 de puncte (nota 7). Numai candidaţii promovaţi la proba scrisă se pot
prezenta la interviu.

ETAPA III: Interviul

Interviul va avea loc în data de 15.03.2017, ora 11.00, la sediul INST.
Afişarea rezultatului interviului în data de 16.03.2017, ora 11.00 la sediul si
pe sit-ul INST
Rezultatele finale se afişează la sediul şi pe site-ul INST în data de
21.03.2017.
Candidaţii pot depune contestaţii cu privire la selecţia dosarelor/proba
scrisă/ interviu în termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor
respective.
Rezultatele la contestaţiile depuse pentru selecţia dosarelor/proba scrisă/
interviu se vor afişa în termen de o zi lucrătoare pe site-ul şi la sediul INST.
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