Asociația GAL Câmpia Transilvaniei
Sat Ghirișu Român, nr. 75,
Comuna Mociu, jud. Cluj
Telefon: 0264.704.979
Mobil: 0761.781.204
www.galcampiatransilvaniei.ro

Nr. înreg:153/14.05.2018

Anunț angajare
Asociația GAL Câmpia Transilvaniei
anunță:
Organizare concurs pentru ocuparea următorului post vacant

Responsabil financiar-contabil
Condiții de participare:
 Studii: absolvent al învăţământului superior economic de specialitate;
 Să posede cunoştinţe temeinice în ceea ce priveşte sistemul organizatoric şi financiar-contabil;
 Să posede cunoştinţe solide în ceea ce priveşte legislaţia în vigoare privind domeniul financiar
contabil;
 Să probeze o bună cunoaştere a conducerii contabilităţii computerizate; Cunoştinţe IT: Să
cunoască la nivel de utilizator familia Ms Office (Outlook, Word, Excel, echivalent);
 Capacitate de a prelucra informaţiile, de a le interpreta şi de a le valorifica prin luarea de
decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali;
 Obiectivitate în aprecierea şi analiza situaţiilor economice, financiare şi sociale;
 Corectitudine, tenacitate, seriozitate;
 Nivel de experienţă pe un post similar cel puţin 2 ani;
Responsabilitățile postului:
 ordonarea activităților necesare eficientizării activității de raportare financiară;
 efectuează verificarea dosarelor cererilor de plată depuse de și la GAL din punct de vedere al
conformității și eligibilității;
 coordonează activităților necesare pentru o buna desfășurare a serviciului financiar-contabil;
 listează şi îndosariază documentele contabile justificative;
 raportarea financiară către director, finanțatori și parteneri;
 organizează, îndrumă, conduce, controlează şi răspunde de desfăşurarea în mod eficient a
activităţii financiar-contabile ale asociaţiei în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
 ţine evidenţa documentaţiei necesare a activităţii biroului, privind salarizarea, asigurările
sociale, fluctuaţia de personal, angajări, promovări, transferuri, plecări din asociaţie;
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 prezentarea raportului financiar trimestrial managerului/directorului;
 semnează situaţiile financiare;
 informarea permanenta a managerului/directorului cu privire la costurile proiectelor in
derulare;
 perfecționarea profesionala prin participarea la instruiri, studiu individual obligatoriu si analize;
 întocmirea cererilor de plată, dosarelor de achiziții aferente costurilor de funcționare și
animare;
 verificarea conformității cererilor de plată pentru proiectele selectate (cu excepția situațiilor în
care GAL este beneficiar);
 în funcţie de activitatea curenta a unităţii, salariatul va îndeplini orice alte sarcini dispuse de
către conducere, corespunzător competenţelor sale profesionale;
Condițiile de desfășurare a concursului:
Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Asociației GAL Câmpia Transilvaniei, situat
în Sat Ghirișu Român, nr. 75, Comuna Mociu, jud. Cluj, in intervalul orar 9 00 – 14 00 , până în
data de 25.05.2015 ora 12.00.
Dosarul de concurs: Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs
care va conţine următoarele documente:
1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice
organizatoare;
2. copia actului de identitate;
3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea
unor specializări;
4. cazierul judiciar;
5. certificat medical, care constată faptul că cel în cauză este apt pentru prestarea muncii
conform postului;
6. curriculum vitae;
7. scrisoare de intenție/motivațională.
Proba scrisă și interviul: concursul pentru ocuparea postului se va desfașura în data de
29.05.2018, ora 10:00 la sediul Asociației GAL Câmpia Transilvaniei, situat în Sat Ghirișu
Român, nr. 75, Comuna Mociu, jud. Cluj.
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Tematica pentru proba scrisă:
 Ghid de implementare SUB-MĂSURA 19.4 ”SPRIJIN PENTRU CHELTUIELI DE
FUNCȚIONARE ȘI ANIMARE” – de pe site-ul www.afir.info
 Manual de procedură pentru implementarea MĂSURII 19 – SUB-MĂSURA 19.4
”SPRIJIN PENTRU CHELTUIELI DE FUNCȚIONARE ȘI ANIMARE” – de pe site-ul
www.afir.info
 Strategia de dezvoltare a teritoriului GAL Câmpia Transilvaniei 2014-2020 de pe site-ul:
www.galcampiatransilvaniei.ro
 PNDR 2014-2020 – de pe site-ul www.afir.info
 Modul de elaborare a unei cereri de plata pentru masura 19.4

Alte relații suplimentare se pot obține la sediul Asociației GAL Câmpia Transilvaniei, situat în Sat
Ghirișu Român, nr. 75, Comuna Mociu, jud. Cluj, județul Cluj sau pe site-ul Asociației
www.galcampiatransilvaniei.ro .

